
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 



 1

AURKIBIDEA 

I . ANTZIN AROA ETA GOI ERDI AROA, BISIGODOEN GARAIA(K.a. III-K.o. VII)   

o Teoria…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 

o Definizioak………………………………………………………………………………………………………….. 6 

(Herri aurre erromatarrak, baskoiak, Hispaniaren konkista, Erromanizazioa, 

Erromatar probintziak, Andelos, Monarkia bisigodoa) 

 

II. ERDI AROA (711-1474). MUSULMANEN ETA KRISTAU ERREINUEN GARAIA 

o Teoria……………………………………………………………………………………………………………………  11 

o Definizioak…………………………………………………………………………………………………………. 20 

(Kordobako kaliferria, Taifa erresumak, Almorabide eta Almohadeak, Mozarabiarrak, 

Birkonkista, Iruñeko erresuma, Antso III.aren oinordekotza, Navas de Tolosako guda, Erdi 

Aroko gorteak, Aragoiko koroaren formazioa eta estruktura) 

 

III. ARO MODERNOA HISPANIAR MONARKIAREN SORRERA ETA HEDAPENA, 

AUSTRIARREN GARAIA  (XVI-XVIII) 

o Teoria……………………………………………………………………………………………………………………. 27  

o Definizioak…………………………………………………………………………………………………………. 33  

(Gaztela eta Aragoiko koroen batasuna, Nafarroako Konkista, Judutarren kanporaketa, 

Kontratazio Etxea, Carlos I.aren oinordekotza lurrak, Cateau Cambresiseko tratatua, 

Lepanto, Balidoak, Moriskoen kanporaketa, Nafarroako erreinuaren diputazioa, 

Pirinioetako Bakea) 

 

IV.ARO MODERNOA (1700-1788). BORBOIEN ERREFORMISMOA ETA 

FRANTZIAREKIKO HARREMANAK 

o Teoria…………………………………………………………………………………………………………………… 41 

o Definizioak…………………………………………………………………………………………………………..45 

(Ondorengotza gerra, Utrechteko tratatua, Planta Berriko dekretuak, Familia paktuak, 

Jovellanos, Despotismo ilustratua, Godoy)



 2

Selektibitateko azterketaren atal batean, kontzeptu historiko batzuk definitu behar dira. 

Osotara,35 termino dira.Azterketan,hauetatik 5 agertuko dira. Bakoitzak 0.7ko balioa du. 

Definizioaren atalak osotara, 3.5 puntuko balioa du. 

 

Kontzeptuak garai historiko ezberdinekin lotuak daude eta kronologikoki horrela banatzen dira:  

I.ANTZIN AROA (K.a. III-

K.o. V) ETA GOI ERDI 

AROA, BISIGODOEN 

GARAIA (k.o. VI-VIII) 

II.ERDI AROA (711-1474). 

MUSULMANEN ETA 

KRISTAU ERREINUEN 

GARAIA 

III.ARO MODERNOA (XVI-

XVIII). HISPANIAR 

MONARKIAREN SORRERA 

ETA HEDAPENA 

IV.ARO MODERNOA 

(1700-1788). BORBOIEN 

ERREFORMISMOA ETA 

FRANTZIAREKIKO 

HARREMANAK 

 

Erromatarren garaia 

Penintsulan 

1.  Erromatarren aurreko 

herriak 

2. Baskoiak 

3. Erromatar konkista 

Hispanian 

4. Erromanizazioa 

5. Erromatar Probintziak 

6. Andelos 

7. Bisigodoen Monarkia 

 

 

 

Al-Andalus 

8. Kordobako Kalifatza 

9. Taifa erresumak 

10. Almorabide eta 

Almohadeak 

11. Mozarabiarrak 

Erreinu kristauak 

12. Birkonkista 

13. Iruñeko erresuma 

14. Antso III.Handiaren 

ondorengotza 

15. Navas de Tolosako gudua  

16. Erdi Aroko Gorteak 

17. Aragoiko Koroaren 

formazio eta estruktura. 

 

 

Errege-erregina katolikoak 

18. Gaztela eta Aragoiko 

koroen batasuna 

19.  Nafarroako Konkista  

20. Juduen Kanporaketa 

(1492) 

21. Kontratazio Etxea 

Austriarren dinastia 

22. Karlos I.ren oinordekotza 

23. Cateu Cambresis tratatua 

24. Lepanto 

25. Balidoak 

26. Moriskoen Kanporaketa 

27. Nafarroako Diputazioa 

28. Pirinioetako bakea 

 

Borboien dinastia: 

29. Ondorengotza Gerra 

30. Utrecht tratatua 

31. Planta Berriko dekretuak 

32. Familia itunak 

33. Jovellanos 

34. Despotismo Ilustratua 

35. Godoy 

 

 

Terminoak HAMAR LERROTAN definitu behar dira. oso garrantzitsua da  zehatza izatea eta harira 

joatea. Ideiak garbi eta zuzen azaldu behar dira, luzatu edo “enrollatu” gabe. Honetarako,kontzeptu 

historiko guztietan horrelako informazioa bildu behar duzue ezinbestean.  

Termino historikoak 

 

- ZER DA? /NOR DA-NORTZUK DIRA? 

- GARAIA/ TOKIA (noiz eta non) 

- EZAUGARRIAK 

- ONDORIOAK /AMAIERA 

DEFINIZIOAK: sustrai historikoak 
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Iberiar Penintsula jada erromatarrak heldu orduko nahikoa populatua zegoen. Historiaurretik, 

Paleolitoaren garaietatik alegia, bizi gizatiarraren aztarna ugari aurkitu da. Mendeak aurrera joan ahala, 

giza taldeek bazter gehiago kolonizatu zituzten eta kultura zein bizimodu ezberdinak garatu ere. K.a. III. 

mendeaz geroztik, erromatarrek mendean hartu zuten lurraldea eta hauek herri guztiak lege eta aginte 

beraren pean ezarri zituzten, baita haien kultura ezarri ere, (erromanizazio prozesua deritzona).   

 

Erromatar inperioaren gainbeherarekin batera, (VI.mendean), penintsulan beste herri 

kolonizatzaileak sartu ziren, (sueboak, alanoak, bisigodoak…). Aken hauek, bisigodoak, nagusitu ziren 

azkenik eta penintsulan berrehun urtez gobernatu zuten, musulmanak sartu arte 711.urtean.  

 

1.1. ERROMANIZAZIO IBERIAR PENINTSULAN      

Erromatarren zibilizazioa Antzin Aroko zibilizazio klasikorik handienetako bat izan zen. Erromaren 

fundazio mitologikoa, (Romulo eta Remoren kontakizunaren bitartez ezaguna), K.a. 753an kokatzen da. 

Hasiera batean Erromako Monarkia Italiako Penintsularen erdialdean eta hegoaldean kokatu zen. 

Errepublikaren aldarrikapenaz geroztik, (K.a. 509an), hedapen politikari sutsuki heldu zioten, batez ere, 

K.a.III. mendeaz geroztik.Poliki-poliki Mediterraneo osoa kontrolpean izatea lortu zuten, honetarako, 

Greziarrekin,Feniziarrekin,Kartagoarrekin,Zeltiarrekin, etab.ekin borroka egin behar izan zutelarik. K.a. I. 

mendeaz geroztik eta bereziki, Erromako Inperioa fundatu zenez geroztik, (K.a.27.urtean), hedapena 

geldiezina bihurtu zen eta Ingalaterrarainoko lurrak menpean izan zituzten. Erromako Inperioa K.o. 

V.mendean desagertu zen kausa anitzek bultzatuta (krisi ekonomikoa,germaniarren inbasioa,krisi 

sozialak…).  
 

IBERIAR PENINTSULAREN ERROMANIZAZIOA       

Erromatarrak Penintsulara iritsi aurretik aniztasun kulturala zen nagusi. Ez zen inolako batasun 

politikorik existitzen.Herri ezberdin askok elkarbizitzen zuten.Hauen artean, garapen mailari eta 

bizimoduari dagokionez,ezberdintasun asko zegoen.Mediterraneotik gertuago zeudenak,Zibilizazio 

Handien eragina gertutik jaso zuten.Izan ere,greziarrek,feniziarrek eta kartagotarrek kolonia anitz 

fundatu zituzten kostaldean barrena.Euskal Herrian euskaraz mintzatzen ziren herriak bizi ziren,haien 

artean,Baskoiak (Nafarroan).  

 

Erromatarrek Iberiar Penintsularen konkista K.a. 218an hasi zuten, Kartagoarrekin gerran zeudela. 

Kartagok eta Erromak Mediterraneoa kontrolatzeko nahian maiz aritu ziren borrokan, gerra Punikoaren 

izenarekin ezagutzen direnak. Bigarren gerrate punikoaren garaian, K.a. III.mendean,  Mediterraneotik 

I.GAIA (teoria) 

IBERIAR PENINTSULAKO BIZTANLEAK BISIGODOEN GARAIRA ARTE 
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iritsi ziren erromatarrak penintsulara Kartagok zituen merkatal guneak eta hiriak bereganatzera. Gerra 

irabazita lehendabizi kostaldea kontrolatu zuten.Ondoren,Ebro haranari jarraikiz,iparraldearen konkista 

burutu zuten.Barnealdea kontrolatzeko zailtasun gehiago izan zituzten,bertako zeltiar jatorriko herriek 

erakutsitako oposizio sutsua izan zela eta.Kontrolatu zuten azken gunea egungo Asturia eta Kantabria 

izan ziren (K.a. I.mendean).  

 

Erromatarren etorrerak goitik behera aldatu zuen penintsulako biztanleen bizitza.Erromatarrek izan 

ere, haien kultura, bizimodua, ekonomia sistema, gizarte antolakuntza, hizkuntza, hirigintza eredua etab. 

ezarri  zituzten. Prozesu honi erromatartzea edo erromanizazioa deritzo.Egun asko dira oraindik 

erromanizazioak utzitako aztarnak.Euskal Herriko erromanizazioa oso eztabaidatua izan da.Hala 

ere,nahiz eta iparraldeko zenbait haran korronte erromanizatzaileetatik isolatuagoa gelditu,onartu behar 

da erromatar zibilizazioaren presentzia handia izan zela euskaldunen lurralde gehienetan.Euskal 

leinuek,baskoiak kasu,zibilizazio honen eragina jaso zuten eta egun arte haien hizkuntza eta ohiturak 

gorde diren, nahiz eta iparraldeko guneetan euskara hizkuntza mantendu. Erromatarrek,Hispaniaren 

gaineko kontrola eta administrazio egokia ziurtatzeko, Penintsula probintzia ezberdinetan banatu zuten, 

Nafarroa eta Euskal Herria Tarraconensis delakoaren barruan geldituz. 

 

ERROMATAR INPERIOAREN GAINBEHERA ETA HONEN ONDORIOAK     

K.o. IV.mendeaz geroztik arazoak gaineratzen hasi zitzaizkion Erromatar Inperioari eta bitan zatitua 

izan zen, mendebaldeko inperioa eta ekialdekoa. Azken honek Bizantzio izena hartu zuen eta denbora 

luzean iraun zuen, (XV.mendera arte). Baina Mendebaldekoa, K.o V.mendetik aurrera desintegratzen 

joan zen. Erromatar Inperioa krisian sartu zen arrazoi ezberdinak direla medio: ekonomikoak (Inperio 

handia sostengatzeko arazoak), sozialak 

(herri algarak), militarrak (ejertzitoaren 

ezinegonak eta matxinadak), erlijiosoak 

(erlijio politeista ofiziala zalantzan jarri zuen 

erlijioaren agerpena, kristautasuna),etab. 

Arazo hauei guztiei herri germaniarren 

(haiek barbaro izendatzen zituztenen), 

inbasioak gehitu behar dizkiegu: hunoak, 

godoak,sueboak, alanoak… Herri hauek 

Erromatar Inperioan barna hedatzen hasi 

ziren eta nor bere monarkia propioa garatzen joan zen.   
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Iberiar penintsulako biztanleei iparraldetik zein hegoaldetik eraso egin zioten herri ezberdinek eta 

zenbait gune konkistatu zituzten. Sueboak iparraldean kokatu ziren, bisigodoak barnealdean eta  

Bizantzioko enperadoreak hegoaldea kontrolatu zue. Azkenik, bisigodoak nagusitu ziren, herri 

penintsular guztiak aginte bakarraren pean batuz; monarkia bisigodoarenean.  

 

1.2. GOI ERDI AROA, BISIGODOEN GARAIA (VI-VIII) 

Bisigodoa Iberiar Penintsulan ezarri zen herria dugu.Hauek 507.urtean zeharkatu zituzten Pirinioak 

eta Penintsulan,haien monarkia eta erresuma eratu zuten. Hiriburua Toledon ezarri zuten, bertan 

zeudelarik Aula Regia, (erregearen kontseilua) eta Toledoko Kontzilioa, (gotzainen asanblada).  

 

Hasieran kosta egin zitzaien Penintsula osoa kontrolpean izatea baina azkenean lurralde gehienak 

politikoki batzea lortu zuten. Penintsulari batasun politiko,erlijioso eta juridikoa eman zioten:  

 

- Batasun politikoa lurralde guztiak militarki 

konkistatzearekin batera bermatu zuten. Hasieran 

kosta egin zitzaien,izan ere,Sueboekin iparraldean 

eta Bizantziarrekin hegoaldean borrokatu behar 

izan zuten. Iparraldeko zenbait gune hasieran ere 

kontroletik kanpo izan zituzten, hala nola, 

baskoiena. Baskoiek iparraldetik frankoen eta 

hegoaldetik bisigodoen erasoak jaso zituzten. 

Alabaina, VII.mendean azkenik, bisigodoek lurralde 

penintsular gehienak menpean izatea lortu zuten, 

baskoien gunea barne. Iruñeko gaztelu 

enparantzan esaterako, bisigodoen garaiko aztarnak topatu izan dira.  
 

- Batasun juridikoa: Penintsula osoan legislazio bera ezarri zuten,fuero juzgo deritzona (kode 

erromatar eta germaniarrean oinarriturikoa).  
 

- Batasun erlijiosoa: Recaredo erregearen garaian Kristautasuna izendatu zuten erresumaren erlijio 

ofizial bakarra (Erromako Elizaren menpeko erlijioa).  

 

Bisigodoen erresuma dena dela ahula izan zen,besteak beste, elite politikoaren, hots nobleziaren 

artean zeuden desadostasunak eta barne gatazkak zirela eta. Salbuespen bakar batzuekin,errege 

titulua ez zen oinordekotzan jasotzen,hau izanik, gerra zibil eta tirabira gehienen eragile. 

Ezegonkortasun honetaz baliatuta sartu ziren musulmanak Penintsulan 711.urtean.  
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1. ERROMATARREN AURREKO HERRIAK  

o Nortzuk dira? Garaia? Erromatarrak Penintsulara iritsi baino 

lehen (K.a.218) bertan bizi ziren herriak, oso ugariak eta 

zeharo anitzak. Hauek guztiak ongi ezagutzeko ordea zaila da, 

iturriak ez baitira oparoak. 
 

o Ezaugarriak: garapen maila eta kulturari begira, herri hauek 

hiru multzo nagusietan sailka daitezke: 

1. Iberiarrak:   Penintsulako hego-ekialdean kokaturiko herri 

multzoa da, (Mediterraneoan). 

- GARAPEN ALTUA: penintsulako herririk aurreratuenak kontsideratzen dira: 

� Mediterraneo inguruko herriak izateagatik, zibilizazio handien eragina jaso zuten, 

esaterako, koloniak eratu zituzten feniziarrena, (Cadizeko golkoan) eta  greziarrena 

zein kartagotarrena, (Mediterranean). 

� Harreman horien ondorioz: bizimodu hiritarrekoak ziren, merkatariak, moneta 

erabiltzen zuten…   

- ERROMATAR KONKISTA:lehenak izango dira erromatartzen eta nahiko errez erromatartuko dira.  
 

2. Zeltak: mesetetan eta mendebaldeko kostaldean kokatuak (zeltiberiarrak, lusitaniarrak…), Europako 

erdialdetik etorriak eta hizkuntza indoeuroparra zutenak.  

-  BIZIMODUA/GARAPENA: kulturalki, iberiarrak baino garapen maila  txikiagoa ohi zuten.   

� Mediterraneoko herri kolonizatzaileen eragina  txikiagoa izango da inguru hauetan.  

� Tribuka antolatzen ohi ziren eta herrixka abeltzain txikietan bizi ohi ziren.  

- ERROMATAR KONKISTAN: herri hauetako batzuk erromatarrei erresistentzia handia erakutsi zieten 

(Numantzian, Lusitanian…).   
 

3. Iparraldeko herriak: Kantauri ingurukoak, iparraldekoak: 

galaikoak,asturiarrak,kantabriarrak, baskoiak…   

-  BIZIMODUA/ GARAPENA: garapen maila txikienekoak ohi ziren 

� Guztietan gutxien dokumentatutako herriak dira, dirudienez, , 

(abeltzaintza eta nekazaritza xumekoak).  

� Antolaketa tribala zuten eta haien herrixkak kastroetan antolatu 

zituzten.  

- ERROMATAR KONKISTA: Oro har,erromatarrek konkistatu zituen azkenak dira.   
 

o Ondorioak: Erromatarren konkistaren ondorioz,denak erromatartuak izango dira, haien bizimodua  aldatuz. 

 

I. GAIKO DEFINIZIOAK 

IBERIAR PENINTSULAKO BIZTANLEAK BISIGODOEN GARAIRA ARTE 
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o ADIBIDEA, Erromatarren aurreko herriak: Erromatarrak iritsi aurretik (K.a. III), Iberiar Penintsulan bizi ziren 

herriak ziren, oso anitzak eta ugariak eta egun, oraindik ez sobera dokumentatuak. Kultura eta garapen 

mailaren arabera,hiru multzotan sailka daitezke, (nahiz eta ez zegoen batasun politikorik haien artean). Batetik 

Iberiarrak, Penintsulako hego-ekialdean kokaturikoa eta erromatartzen lehenak. Bizimodu hiritarra garatzen 

hasiak ziren eta nekazaritza eta merkataritza garatu zuten, (moneta ere bazuten). Mediterraneoko herri 

kolonizatzaileekin harremanetan zeuden, (feniziar, greziar eta kartagotarrekin) eta hauen eraginagatik garapen 

maila altua lortu ohi zuten. Bestetik, barnealdeko mesetetan eta mendebaldeko kostan,jatorri zeltako herriak 

zeuden, (zeltiberoak, lusitaniarrak…), Europatik etorritako indoeuroparrak. Iberiarrak baino garapen 

txikiagokoak ohi ziren, (abeltzainak nagusiki) eta zenbaitek erromatarrei erresistentzia handia erakutsi zieten, 

(Numantzia aldekoek eta Lusoek esaterako).Azkenik,Kantauriko eta iparraldeko herriak ditugu (gaelikoak, 

asturiarra, kantabriarrak, baskoiak…). Oso iturri gutxi dago herri hauek ongi dokumentatzeko baina dirudienez, 

garapen maila txikienekoak ohi ziren, tribuka antolatuak eta herrixketan, (castroetan), bizi ohi zirenak. Oro har, 

konkistatzen zein erromatartzen azkenekoak izan ziren. Garai eta maila ezberdinetan bada ere, herri hauek 

guztiek Erromaren menpe amaitu zuten eta erromatartuak izan ziren, haien bizimodua zeharo aldatuz.      

 

2.BASKOIAK  

o Nortzuk dira? Garaia? Gaur egungo Nafarroa eta inguruetan (Gipuzkoan,Errioxan, Aragoiko mendebaldean…) 

bizi zen herri euskaldun aurre-erromatarra, ustez, Historiaurretik bertan ezarria. 

o Ezaugarriak:  

- Euskaraz mintzatzen ziren:hizkuntza ez-indoeuroparra  dena eta Europako  

zaharrenetakoa. 

- Tribuetan antolatzen ohi ziren eta beraz,ez zen batasun politikorik 

existitzen haien artean.  

- Konkistaz geroztik (K.a. 75), Erromatar agintearekin itunak sinatu zituzten 

eta nahiko ongi moldatu zirela uste da, (ez baitago lehia esanguratsurik 

dokumentatuta eta ejertzitoan baskoien presentzia aurki baitaiteke). 

- Bizimoduaaren arabera,erromatarrek bi eremutan banatu zituzten:  

� Ager vasconum: hegoaldean zein erdialdean kokatzen zirenak eta nekazaritza bizibide nagusi 

zutenak.Erromatartze prozesu sakon eta azkarra bizi izan zuten.Izan ere, erromatarren intereseko lurrak 

ziren, nekazaritzarako eta merkataritza sareetarako eta ondorioz, haien asentamenduak ugariak izan 

ziren bertan, (Pompaelo, Andelos, Cascantum…).  

� Saltus vasconum: mendialdeko baskoiak ziren,abeltzainak gehienak. Hauek erromatarren eragina jaso 

arren,eragin hau malguagoa izan ohi zen, erromatarrentzat lur arrotzagoak baitziren, (nahiz eta mea, 

egurra… ustiatu zituzte, asentamendu handirik ez ohi zuten sortu).   

o Ondorioak: K.a. 75.urteaz geroztik,Erromatarren menpe gelditu ziren,haien bizimodua  goitik behera aldatuz, 

batez ere, Agerrekoena.  Egun oraindik nabariak dira erromatartze horren aztarnak gure inguruan, hizkuntzan, 

kulturan, etab. 
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o ADIBIDEA, Baskoiak: Nafarroan (eta Errioxa,Gipuzkoa nahiz Huescako zenbait tokietan) bizi zen herri aurre-

erromatarra, ustez, Historiaurretik bertan kokatua. Euskaraz mintzatzen ziren,(hizkuntza ez indoeuroparra eta 

Europako zaharrenetakoa kontsideratua).Leinu eta tribuetan antolatzen ziren,haien arteko batasun politikorik 

existitzen ez zela. Erromatarren menpean gelditu ziren K.a. 75.urteaz geroztik, baskoien lurraldea hegoaldetik 

okupatzen hastearekin batera. Dirudienez harreman nahiko ona izan zuten erromatarrekin, horren proba izanik 

besteak beste, baskoien presentzia ejertzito erromatarrean dokumentatua egotea. Erromatarrek baskoiak bi 

taldetan sailkatu zituzten bizimoduaren arabera: agerrekoak (hegoaldeko nekazariak) eta saltusekoak 

(mendialdeko abeltzainak). Erromatarkuntzarekin haien bizimodua zeharo aldatu zen, bereziki agerrekoena, 

bertan, erromatarren presentzia sutsuagoa izan baitzen haien intereseko lurrak zirelakoz nekazaritza eta 

merkataritzarako eta beraz, hortxe asentatu ziren batik bat, (nahiz eta mendialdean ere egon eta bertan egurra 

eta mea ustiatu). Modu batera edo bestera ordea, baskoien lurraldea erromatartua izan zen K.a. I. mendeaz 

geroztik eta horren aztarnak egun oraindik diraute. 

 

3. ERROMATARREN KONKISTA HISPANIAN 

o Zer da? / Garaia? Erromatarren konkista Hispanian prozesu luzea izan zen, K.a. III.mendean hasi eta 

I.mendean amaitu zena.  
 

o Ezaugarriak:  

- Erromatarrak lehenengoz K.a. 

III.mendean iritsi ziren penintsulara,  

Mediterraneoaren kontrolerako 

Kartagoren aurka lehiatzen ari ziren 

gerraren testuinguruan, (II.Gerra 

Punikoan). Kartagok merkatal guneak 

zituen kostaldearen hegoalde zein 

ekialdean eta erromatarrek hortik hasi 

zuten konkista, kartagotarrak garaituz 

eta iberiarrak mendean hartuz.  
 

- Ondoren, K.a. II.mendean, Ebro haranari jarraituz  iparraldera hedatu ziren eta barrualdeko konkistari ekin 

zioten ere, zonalde zelta bereganatuz. Borroka eta gerra garaiak izan ziren, ezen zenbait herri zeltek, 

(Numantziako zeltiberiarrak eta Atlantikoaren inguruko lusitaniarrak esaterako), armekin aurre egin zieten. 
 

- K.a. I.mendean zehar, iparraldeko guneak konkistatu zituzten, baskoien eremura esaterako, K.a. 75an heldu 

ziren hegoaldetik eta berehala Pompaelon ezarri. Asturirarrak eta Kantabriarrekin zenbait gerrate garaitu 

behar izan zituzten bertan ezartzeko eta azkenik, Augusto lehen erromatar enperadorean garaian,  mendean 

hartu zituzten, Hispaniaren konkista bukatutzat emanez.  
 

o Ondorioak: Hispaniaren konkistaz geroztik, herri aurre erromatar guztiak politikoki Erromaren menpean 

gelditzea eta akulturazio prozesuaren orokortzea suposatu zuten.    
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4.ERROMANIZAZIOA  

o Zer da? / Garaia? Erromatar kultura eta bizimoduaren nagusitze, zabaltze eta asimilazio prozesuari deritzogu, 

K.a. III. mendetik aurrera Mediterraneoaren inguruan gauzatu zena.  
ç 

o Ezaugarriak:   

- Penintsulan prozesu luzea izan zen eta fase ezberdinetan hedatu zen, K.a. III.medetik-K.a.I.mendera. 

Prozesua (modu baketsuz edo indarrez egin bazen ere), herri konkistatu guztiengan errotu zen. 

- Penintsulako biztanleak,pixkanaka pixkanaka bereganatu zituzten; erromatarren ohiturak, latina hizkuntza 

(euskara ezik gainerako hizkuntza penintsularrak ordezkatu zituena), zuzenbide erromatarra eta antolakuntza 

politikoa, (Erromaren legepean herri guztiak geldituz), gizarte sistema, (esklabutzan eta ezberdintasun 

juridikoetan oinarrituriko gizarte sistema), erlijioa (politeismoa hasieran eta kristautasuna ondoren), ekonomia 

sistema (nekazaritza latifundista eta  merkataritzan oinarritua),hirigintza, (eraikinak, galtzadak, zubiak…), etab.  

- Erromatarkuntza bereziki sutsua izan zen ekonomikoki etekin handikoak ziren lurraldeetan (nekazaritzarako 

egokiak ziren lurraldeetan,kostaldean…).  
       

o Ondorioak:  Erromanizazioa bizitzaren arlo guztietan gauzatu zen eta Penintsulako herri aurre erromatarren 

bizimodu nahiz kulturak aldatu zituen.  

 

5.ERROMATAR PROBINTZIAK  

o Zer dira?/ Garaia?: Erromatarrek haien lurraldea hobe gobernatzeko eta antolatzeko garatu zuten sistema 

politiko eta administratiboa litzateke. Probintziak beraz,lurraldearen  gestioa ongi kontrolatzeko sortu zituzten 

barruti administratiboak ziren. Iberiar penintsulari Hispania deitu zioten eta hau ere probintzietan banatu zuten. 

  

 

o ( Amaitzeko): Probintzia bakoitza halaber,azpi barrutietan banaturik zegoen, (conventusetan), eta 

hauek,civitas-etan (hirietan). Barruti bakoitzean kargu publikoak eta armadaren presentzia zegoen, Erromatako 

aginteak ezartzeko, zergak kobratzeko eta ordena inposatzeko.  

 

 

o Ezaugarriak:  

- Hispania hasiera, (K.a.IIIan, Mediterraneoa kontrolatzean) bi 

probintzietan banatua gelditu zen: Hispania Citerior (iparraldea) eta 

Ulterior (hegoaldea).  

- Penintsula osoa konkistatuta zutela, hau 5 probintzietan banatua gelditu 

zen: Tarraconensis,  (Ipar-ekialdean, Tarraco hiriburu izanik), 

Carthaginensis (erdi-ekialdean, Cartago Nova hiriburu), Baetika 

(hegoaldean, Corduba hiriburu), Lusitania (egungo Portugal inguruan, 

Emerita Augusta hiriburu) eta Gallaecia (egungo Galizia). Nafarroa 

Tarraconensiseko barrutiaren menpean zegoen.   
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5.ANDELOS  

o Zer da? / Garaia? Egungo Mendigorria herriaren ondoan kokatutako hiri erromatarra zen (Arga  Ibaiaren 

terraza batean). Nafarroako hiri erromatar garrantzitsuenetako bat  izan ohi zen, Pompaelo eta Cascantunekin 

batera. Gaur egun Nafarroan dagoen aztarnategi erromatar nagusienetako bat da. 

o Ezaugarriak:   

- Erromatarrak iritsi aurretik baskoien herrixka bat zen, erromatartua izan zena.  

- Loraldia K.o. I-II.mendeen artean izan ohi zuen, aztarna gehienak garai horretakoak baitira.  

- Aztarnak: 

� Erromatar aztarna ohikoak:  galtzada ezberdinen aztarnak,etxebizitza erromatarrenak,mosaikoak,termak, 

Cardo eta Decumanus kale nagusiak… aurkitu dira ere.  

� Ur hornidura: Aztarna erromatar anitz aurkitu dira,guztien artean deigarrienak izanik sistema  hidraulikoari 

dagozkionak: akueduktua,urtegia,kanala,hiriko ur biltegia… 
 

o Amaitzeko:   Pentsatzen da Erdi Aroaren bukaeran despopulatu ohi zela (izurrien ondorioz akaso). 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.MONARKIA BISIGODOA  

o Zer da? / Garaia? Iberiar Penintsulan 507 eta 711 urte bitartean indarrean egon zen erresuma bisigodoek 

kontrolatua (jatorri germaniarreko herria) .Hiriburua:Toledo, (bertan zeuden Aula Regia eta Toledoko kontzilioa, 

hurrenez hurren monarkiaren eta elizaren egoitzak).  
         / 

o Ezaugarriak:  

- Kostatu arren eta Sueboak zein Bizantziarrak garaituta, Iberiar Penintsulari batasun politiko,juridiko eta 

erlijiosoa eman zioten. Erresuma osoan legedi bera ezarri zuten, fuero juzgo (kode germaniar eta  

erromatarraren nahasketa). Eta kristautasuna izendatu zuten erlijio ofizial bakartzat, (Recaredoren garaian) 

- Bisigodoen monarkia ahula kontsideratzen da,besteak beste,erregetza oinordekotza sistemaren arabera 

arautua ez egoteagatik (gerra askoren pizgarria izanik).  
 

o Amaitzeko: barne gatazkez baliatuz,musulmanak sartu ziren 711n,bisigodoen monarkiari amaiera emanez. 
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VIII.mendeaz geroztik penintsulako lurralde gehienak musulmanen menpeko lurrak bilakatu ziren. 

Europako beste eskualdeetan gertatzen ez zen bezala, musulmanen kontrola ia erabatekoa izan zen 

VIII eta X.mendeen artean. Al Andalus ez zen bakarrik militarki nagusi izan: musulmanen eskuetan 

gelditu ziren lurretan ekonomiak garapen ona izan zuen, iparraldean baino hiri gehiago eta hornituagoak 

garatu ziren eta artea, kultura eta zientzia goreneko mailara heldu ziren.  

 

Kristauak bere aldetik, iparraldean nagusitzen hasi ziren eta bere erakunde politiko propioak ere 

garatu zituzten,monarkia eta konderri kristau ezberdinei bide eman zietenak, (Asturiaseko eta Iruñeko 

erresumak, Pirinioetako konderriak…). Denborarekin erresuma kristau hauek hegoaldera hedatzen hasi 

ziren eta lurralde musulmanak konkistatu zein birpopulatu zituzten, (birkonkistaren terminoarekin 

ezagutu den prozesua).  

 

Erdi Aroan zehar penintsulan kultura eta erlijioen aniztasuna egon zen bizirik. Al Andalusen erlijio eta 

kultura musulmana nagusitu zen eta iparraldeko erreinuetan berriz, kristaua. Era berean, bai eremu 

kristauetan baita musulmanetan ere, juduen komunitatea handia izan zen.  

 

Errege kristauen botere nahiak Al Andaluseko konkista prozesu sutsua bultzatu zuen, nagusiki 

XI.mendeaz geroztik. Lurraldeak menpean hartzeaz gainera, erlijio kristaua inposatu zuten eta 

musulmanak zokoratu. Judutarrekiko kanpainak ere bortitzak izan ziren. Azkenik, errege erregina 

katolikoek, XV.mendearen bukaeran, musulmanen azken gunea, Granada, konkistatu eta judutarrak 

kaleratu zituzten, baita independentzia mantentzen zuen erresuma kristaua mendean hartu zuten ere, 

Nafarroa (1512an). Geroztik,Erdi Aroan egondako aniztasun kultural eta erlijiosoarekin amaitu zen eta 

katolizismoa inposatzen saiatu ziren.   

 

2.1. AL ANDALUS: PENINTSULAKO GARAI MUSULMANA     
  

Musulmanak: erlijio musulmana Mahomarekin jaio zen Arabian VII.mendearen hasieran. 

Mahomaren garaietatik musulmanek konkistak egiteari ekin zioten.Denbora gutxian,Afrikako iparralde 

osoa eta Ekialde Hurbileko zenbait toki kontrolpean izan zituzten,inperio zabal bat eratuz, (kaliferri 

izenarekin ezagutzen dena). Haien helburua Europara talka egitea izan zen, erlijio musulmana mundu 

osora hedatzeko eta amets honi jarraikiz,Iberiar Penintsula bereganatu zuten. Ezin izan zuten ordea 

Pirinioen muga zeharkatu.  

II.GAIA (teoria) 

ERDI AROA. HIRU KULTURA ETA ETENGABEKO MUGA ALDAKETEN 

GARAIA (711-1747) 
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Iberiar Penintsulan 711tik 1492ra kultura musulmanaren presentzia garrantzi handikoa izan zen. 

Mendeetan zehar kristauak eta musulmanak elkarbizitzen aritu ziren.Hasieran musulmanek ia 

Penintsula osoa kontrolatu zuten.XI.mendetik aurrera ordea,birkonkistak indarra hartzearekin batera, 

musulmanen eremua txikituz joan zen,Granadara mugatua gelditu arte.  
 

2.1.1. PENINTSULAREN KONKISTA ETA BILAKAERA POLITIKOA 

Musulmanak 711n sartu ziren lehenengoz Penintsulan. 

Bisigodoak gerran zeuden, oinordekotzaren inguruko eztabaidak 

zirela eta.Bandoetako batek,Marokon zeuden musulmanei laguntza 

eskatu zien eta hauek onartu zuten (Penintsularen gaineko kontrola 

egiteko tentatuak zeudela). Bisigodoen erresumaren ahulezia eta 

ezegonkortasun politikoa ikusita, 714an berriz ere sartu 

ziren,oraingoan, konkista egiteko helburuarekin. Oso denbora 

gutxian, Penintsula ia osoaren gaineko kontrola egitea lortu zutelarik,salbuespen bakar batzuekin:  
 

- Asturias: Ustez, Pelaio izeneko gerlariak  erresistentzia 

antolatu zuen, bertan, Asturiaseko erresuma kristaua 

sortuz. 
 

- Kataluniako Iparraldea:gune hau iparraldeko erresuma 

frankoaren kontrolpean gelditu zen eta bertan, nobleek 

feudoak sortu zituzten. Karlomagno enperadorearen 

garaian, marca hispanikoa sortu zen Pirinioetan zehar, 

inperio frankoaren muga militartua izan zena. Inperioaren 

gainbeheraren ondoren konderri independenteak bilakatu 

ziren (Kataluniakoak, Sobrarbe,Ribagorza,Aragoi). 
 

- Nafarroako iparraldea:hasieran musulmanen kontrolpean egon arren,pentsatzen da berehala jaio 

zela Iruñeko erresuma kristaua, ustez, IX.menderako, Tutera inguruko Banu Qasi musulman 

familia noblearen garaian, zeinak iparraldeko kristauekin kolaboratu zuten.  

 

Musulmanek Al-Andalus izendatu zuten Penintsula eta hiriburua, Cordoban ezarri zuten.Hasieran 

batean,(711-756), Al Andalus musulmanen kalifaren menpean egon zen guztiz. Kalifa,agintari gorena 

zen,buruzagi politiko eta erlijiosoa.Lehendabiziko kalifak Damascon bizi ziren eta Omeiatar familiakoak 

ziren.Ondoren,Abbasiek hartu zuten kalifatoa eta haien sedea, Bagdad-en ezarri zuten.Garai honetan,  

(756-929), Al Andalusek autonomia politiko handia eskuratu zuen,emirato (probintzia) independentea 

bihurtuz.Hau da,politikoki independentea zen baina maila erlijiosoan,Bagdadeko kalifaren menpekoa. 
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929an,Al Andaluseko emirrak,Abderraman III.ak,bere burua kalifa izendatu zuen,horrela Bagdadeko 

kalifarengandik guztiz independentea bihurtuz eta Kordobako Kaliferria fundatuz, (929-1031). Garai 

hau, Al-Andaluseko urrezko garaia kontsideratzen da, kulturalki eta ekonomikoki garairik loratuena izan 

zelakoz. XI.mendeaz geroztik ordea,musulmanen indarra txikituz joan zen.Haien arteko gerra zibilak 

zirela eta Kordobako Kalifatoa deseginda gelditu zen.Abderraman III.aren heriotzaz geroztik,boterea 

Almanzorrek bereganatu zuen eta diktadura militarra ezarri zuen (benetako kalifaren gainetik aginduz). 

Terrorearen politika aplikatu zuen eta gizartearen ezinegona nagusitu zen.Almanzorren semeek aitaren 

diktadurarekin jarraitu nahi izan zuten,baina haien kontrako gerrak lehertu ziren (1007-1031). 

 

Gerra luzeen ondorioz,Kaliferria desegin eta 

erresuma musulman independenteak eratu 

ziren,taifa izenekoak.Hauek,politikoki eta militarki 

entitate ahulak izan ziren eta maiz, hegoaldetik 

(Almohade zein Almorabideen) eta iparraldetik 

erasotuak izan ziren. Testuinguru honetan, 

iparraldeko erresuma kristauek abiarazitako 

errekonkistak izugarrizko indarra hartu zuen. 

XIII.menderako kristauek jada, ia penintsula osoa 

kontrolpean zuten.Soilik taifa erresuma batek 

biziraun zuen, Granadako Nazari erresumak.Hau 

urte luzez erresuma kristauen finantziazio iturri nagusia izan zen, ezen, pariak edo inpostuak ordaindu 

behar zizkieten errege kristauei konkistatuak izan ez zitezen. Granadako erresuma 1492an desagertu 

zen errege katolikoek konkistatu zutenean, (musulmanen garaiari amaiera emanez horrela).  

 

2.1.2. GIZARTE ETA KULTURA MUSULMANA 

Musulmanek Penintsulako biztanleengan izandako eragina oso gai eztabaidatua izan da historian 

zehar.Eztabaidak eztabaida egun argi dago,kultura eta erlijio musulmana errotuta egon zirela eta 

belaunaldi askoren buruan,penintsula gehiena musulmana izan zela.Jatorri hispano-bisigodoko 

populazioaren gehiengoa,konbertitu zen,elitea barne.Azken hauek ziur aski,tokian tokiko botere politikoa 

mantentzearen trukean besarkatu zuten kultura eta erlijio berria hasiera batean (Nafarroako Banu 

Qasiak esaterako). Musulman bihurtzeak gainera,zergak ordaindu behar ez izateak zekarren.  

 

Konkista (gune gehienetan behientzat),ez zen indarkeriaz egin,paktuen bidez baizik.Musulmanek 

gainera,ez zuten konbertsioa derrigortu eta kristauak onartu zituzten (tolerantzia erlijiosoa egon zen 
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beraz).Kristauek,zergak ordaintzearen trukean,haien erlijioa,ohiturak,kultura,bizimodua,antolaketa… 

mantentzeko eskubidea izan zuten.Hala ere,musulmanekin eta haien kulturarekin elkarbizitzen ziren eta 

horregatik,zibilizazioa arabiarraren hainbat aspektu bereganatu zituzten.Honengatik,Iparraldeko 

erresumetako kristauek,mozarabe izendatu zituzten (kristauak erlijioz baina kulturalki, arabizatuak).  

 

Musulmanek arlo askotan,berritasun handiak ekarri zituzten penintsulara.Erlijio berriaz gainera, 

artea,kultura eta bizimodu berria ere ekarri zuten.Hiriak eraiki zituzten (haien meskita,jauregi eta 

zokoekin).Ekonomia mailan ere,aurrerapen garrantzitsuak txertatu zituzten: ureztatze sistemak eta 

nekazaritza sistema zein produktu berriak (zitrikoak,fruituak…), merkataritza sare trinkoak, banka 

sistema;aurrerapen zientifikoak (matematika,astronomia,medikuntzan…), etab.  

 

2.2. ERRESUMA KRISTAUEN SORRERA ETA HEDAPENA:ERREKONKISTA  
 

2.2.1. ASTURIASEKO ERRESUMATIK GAZTELA- LEONGO ERRESUMARA 

Jada aipatu dugun legez,musulmanek Penintsula ia osoaren kontrola lortu zuten, Iparraldeko gune 

jakin batzuen salbuespenarekin.Asturiasen,noble kristauek erresistentzia antolatu eta Covadongako 

gudua irabazi ostean (722), Asturiaseko Erresuma Kristaua sortu zuten. Berehala,haien erregeek 

birkonkistari eman zioten hasieran.Haien helburua funtsean, Penintsulatik musulmanak kanporatzea 

zen,alegia,Penintsula berriz ere,kristauen menpe gera zedin.Filosofia honi jarraituz,hedapen politikari 

ekin zioten,Asturiaseko erresumaren mugak poliki-poliki zabalduz.Gune berriak konkistatu ahala 

erreinuak Leoneko Erresuma izendatu zen.  

 

Leoneko erregeak,mugak ongi kontrolatuak eta 

defendatuak izateko,kondeak izendatu zituen defentsa 

militarra antolatzeko.Horrela sortu ziren Gaztelako eta 

Portugaleko konderriak. Hauek denborarekin,Leonetik 

independizatu eta Erreinuak bihurtu ziren: Gaztelako eta 

Portugaleko erreinuak hain zuzen ere. Gaztela eta 

Leoneko erreinuak maiz ezkontzen bitartez batuak egon 

ziren.Behin-betiko batasuna XIII.mendean eman zen 

(Gaztela-Leoneko Erresuma).  
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2.2.2. IRUÑEKO ERRESUMATIK NAFARROAKO ERRESUMARA 

Zaila da jakitea zehaztasunez zein den Iruñeko Erresumaren sorrera data.Argi dagoena da, 

Nafarroako hegoaldea musulmanen menpeko lurraldea izan zela eta Iparraldean, IX.mendean 

zehar,Iruñeko Erresuma kristaua fundatu zela.   

 

Dirudienez,Nafarroa orduko bi ejertzito handien ikusmiran egon zitekeen:iparraldetik Karlomangoren 

tropek mehatxatzen zuten eta hegoaldetik,musulmanenak.Testuinguru honetan, Iruñerriako nobleak 

militarki antolatu eta Iruñeko erresuma sortu zuten,ustezko fundatzailea Eneko Haritza izanik. 

Honetarako Tuterako musulman Banu Qasiarren laguntza eta onespena izan ohi zuen. Banu Qasiarrak 

Haritza familiaren ahaide musulmanak ziren.  

 

X.mendean,Ximenotar dinastiak hartu zuen koroa, erresuma kontsolidatuz. Garai honetan, aliantza 

politikoetan aldaketak egon ziren, Iruñeak inguruko erresuma kristauekin aliatu eta musulmanengandik 

aldendu zelarik. Era berean, hedapen politikari ekin zion, Ebro eta Ega haran emankorrak bereganatuz 

eta bertan komunitate kristauekin herri eta hiriak sortu zein birpopulatuz. Egungo Errioxa ere mendean 

hartu zuten eta Naiari bihurtu 

zen hiri nagusienetako bat, 

(musulmanen m menpe 

egondako hiria izanik, kulturalki 

oso aberatsa baitzen).  

Kordobako kalifatzaren garaian 

hedapen gelditu zen musulmanen erasoak eta nagusitasun militarra zela eta. Honek, erresuma 

kristauen arteko loturak eta itunak indartu zituen.  

 

 XI.mendean,Antso III.arekin,bizitu izan zuen Iruñeko Erresumak bere loraldia. Antso III. 

Nagusiarekin ezagutu zuen erresumak bere 

hedapenik handiena. Izan ere Antso Nagusiaren 

subiranotasunaren pean gelditu ziren Euskal 

Herri osoa, Errioxa, Leoneko erresuma, 

Gaztelako konderria, Aragoiko konderria eta 

Sobrarbe zein Ribagorzako konderriak.Lurralde 

hauek ez ziren konkista bidez bereganatuak 

izan, familia itun eta harreman feudalen (babes 

militarraren) ondorio izan ziren. Aintzat hartu 

behar da modu guztiz, Antso III.Nagusiaren garaiak bat egin zuela denboran Kordobako kalifatzaren 
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gerra zibilarekin eta honen desagerpen prozesuarekin. Antso III.aren erregealdia Kulturalki eta 

ekonomikoki garai oparoa izan zen ere,Donejakue bidea desbideratzeak ekarri zituen onurengatik. 

Antso III.ak kostaldeko erromes bidearen alternatiba eratu zuen, bidea bere lurralde eta hirietatik 

pasaraziz eta horrela hauek aberastuz, (ezen merkatu, artisau eta erromes toki bilakatu ziren). 

Erromanikoaren garai loratua izan zen honako hau. Aipaturiko guztiarengatik, Iruñeko Erreinua ospe 

handiko erresuma bilakatu zen XI.mendeko Europan.  

 

Antso III.aren heriotzarekin ordea,gainbeheran sartu zen.Izan ere,Antso IIIak erresuma bere lau 

semeen artean banatu zuen. Gartzia IV.ari berezko erresuma utzi zion, hots, Iruñeko Erresuma eta 

errege titulua. Beste hirurei, Gaztelako Erresuma, Aragoiko Erresuma eta Sobrabe-Ribagorzako 

konderriak. Denbora gutxian,tentsioak lehertu ziren eta Iruñeko Erresuma Gaztela eta Aragoiren artean 

banatua gelditu zen, (ustez anaiek Iruñeko erregea erail zutenean). Urte batzuen buruan, Iruñeko 

erresuma independiente izateari utzi zion, ekialdeko lurrak Gaztelaren menpe geldituz eta 

mendebaldekoak, Aragoiren subiranotasun pean, XII. mendean berriz ere Iruñeko Erresumak 

independentzia lortu zuen arte, Gartzia Ramirez erregearekin, (Berrezarlea izenez ere ezagutua). Bere 

semeak, Antso VI Jakintsuak izen berria eman zion erreinuari. Nafarroako Erresuma izendatuz, (nafar 

guztiak aintzat hartu nahiean).  

 

XIII.mendeko Iruñeko erresumak ordea ez izan zituen bere jatorrizko 

mugak berreskuratu eta gainera, itxiak izan zituen birkonkistaren ateak 

(Aragoi eta Gaztela-Leoneko erregeen akordioen ondorioz). Hau dela 

eta, hegoaldeko hedapen aukerarik ez zuen izan.Erlazio estua izan zuen 

ordea Frantziako dinastiekin.Nafarroako errege-erreginek,Frantziako 

familiekin ezkontzeko ohitura izan zuten.XIII.mendeaz 

geroztik,Nafarroan jatorri  frantseseko dinastiak egon ziren: 

Champagnakoa, Kapetoa, Evreuxtarra eta azkenik,Foixekoa. 

 

Nafarroako Erresuma ospe handikoa izan zen eta txikia izan arren,gune politiko egonkor eta 

aberatsa izan zen XV.mendera arte. Oruduz geroztik ordea, barne gatazkak nagusi izan ziren famili 

boteretsuenen artean, (Beaumondarren eta Agramondarren artean), gerra zibil bat egotera ere egon 

zela. Hori gutxi balitz, erresuma europarrak norgehiagokan hasi ziren zenbati lurraldeen kontrol 

nahiarengatik eta Europako potentzia nagusi bihurtzeko grinaz, batez ere, Gaztela-Aragoi eta 

Frantziaren artean. Gaztela eta Aragoiko erregeen ezkontzarekin penintsulako erresuma biak indartu 

ziren eta hedapen politikari ekin zioten. Testuinguru honetan, Nafarroa Gaztela -Aragoi eta Frantziaren 

ikusmiran gelditu zen. Azkenik, Errege Katolikoen garaietan konkistatua izan zen (1512an). 

 

Nafarroako mugak konkista bezperan 
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2.2.3. ARAGOI ETA KATALUNIAKO ERRESUMA 

Penintsula musulmanen menpean zegoen bitartean,Pirinioetako lurrak erresuma Frankoaren 

menpeko lurraldeak ziren (Marca Hispanikoa zeritzona). Frankoek,haien erresuma defendatzeko eta 

musulmanen lurraldeak konkistatzeko helburuarekin, konderriak eratu zituzten Pirinioetan zehar: 

Urgelleko konderria, Seulekoa, Bartzelonakoa… Denborarekin konderri hauek gune kristau 

independenteak bihurtu ziren.Poliki-poliki entitate politiko bakarra bihurtu ziren,hots,Bartzelonako 

kondearen menpekoak.  

 

XII.mendean Aragoiko erregina Bartzelonako kondearekin ezkondu zen.Modu honetara, Aragoi eta 

Katalunia dinastikoki batuta gelditu ziren.XIII.mendean Jaime I. konkistatzailearen garaian, mugak 

hegoaldera izugarri zabaldu zituen, Valentzia eta Balear uharteak konkistatzearekin batera. Bere 

ondorengoek hedapen politikari eutsi zioten, mugak Italiara zabalduz.Gauzak honela,Aragoi,Kataluniako 

eta Valentziako erreinua,Penintsulako erresumarik indartsuenetako bat bihurtu zen (Gaztela-

Leonekoarekin batera).Hala ere,Aragoiko erregeen botereak,Gaztelakoena baino muga gehiago izan 

zituen.Izan ere,erregeek hiru entitateen foruak errespetatu behar izan zituzten eta zenbait erabaki 

hartzeko,hiru guneetako gorteen onespenarekin kontatu behar izan zuten, (hots, Aragoi,Katalunia eta 

Valentziarekin).  

 

2.2.4. BIRKONKISTA 

Birkonkista kristauek musulmanak Penintsulatik kanporatzeko abiarazi zuten prozesu historikoari 

deritzogu, IX.mendean hasi eta 1492.urtean bukatu zena. Poliki-poliki Iparraldeko Erresuma kristauek 

haien mugak zabaldu zituzten,Penintsula osoa beren menpean izan arte. Prozesu hau ez zen muga 

hedapenera soilik mugatu, kristautasunaren inposatze eta populatze prozesua ere izan zen.  

 

Errekonkistaren protagonista nagusienak,Gaztela-Leoneko erresuma eta Katalunia-Aragoiko 

erresuma izan ziren.Lehenengoak batez ere,mendebaldeko lurraldeen errekonkista bultzatu zuen eta 

bigarrenak,Ebro harana eta Mediterraneoko gune musulmanenak.  

 

Birkonkistarekin errege kristauek helburu ezberdinak lortu nahi izan zituzten:batetik,historikoki 

bisigodoen lurraldeak zirenak berreskuratzea.Bestetik,nork bere erresuma aberastea eta mugak 

zabaltzea (erreinuak indartzeko helburuarekin).Eta azkenik, Penintsula osoa berriz ere kristau bihurtzea. 

Honetarako,konkistatutako gune berriak,iparraldeko kristauez birpopulatu zituzten.  

 

Hasiera batean,Kordobako Kalifatoaren garaietan prozesua xumea izan zen eta mugak soilik, Duero 

haraneraino zabaldu ziren (hauek despopulaturiko lurrak izanik).Taifa erresumen garaietan ordea, 

birkonkistak indarra hartu zuen (militarki kristauak nagusiagoak zirelarik).Taifak gainera,eraso bikoitza 
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jaso zuten garai honetan:kristauenak iparraldetik eta almorabide eta almohadeenak hegoaldetik 

(Afrikako erresuma musulmanak). XI.mendean zehar,kristauek Ebro harana eta Tajo haranak kontrolatu 

zituzten,mugak Zaragoza eta Toledoraino zabalduz.  

 

1212an emandako Navas de Tolosako gudua erabakigarria izan zen (egungo Despeñaperrosen, 

Jaenen,emandako gudua). Guda honetan Penintsulako orduko bost erresuma kristauak batu egin ziren 

Almohadeen kontra egiteko.Alegia,Leon,Gaztela,Aragoi-Katalunia, Portugal eta 

Iruñeko erresumetako tropak (Iruñeko errege Antso Azkarra izanik). Gudua 

kristauek irabazi zuten.Garaipenaz geroztik, Guadalkivir haran osoa erraz 

konkistatu zuten (Cordoba,Sevilla…). Musulmanak Granadako Nazari 

Erresumara mugatuak gelditu ziren.Legendaren arabera,egungo Nafarroako 

armarriak Navas de Tolosako guduan du jatorri.Izan ere, Antso Azkarra Iruñeko 

orduko erregeak,oroigarri gisa guda honetatik ekarri ohi zituen katea eta esmeralda berdea.  

  

Birkonkista aurrera eramateko tokian tokiko erregeek,noble eta monje gerlarien laguntzarekin 

kontatu zuten.Izan ere,XV.mendera arte,ez dira ejertzito nazionalak existituko.Gerra egiten lagundu 

izanagatik,noble eta monjeek lur loteak eta pribilegioak jaso zituzten:noble tituluak eskuratzea (duke, 

markes,konde…tituluak),zergak ez ordaintzea (jasotzea baizik),gorteetan aritzeko eskubidea,lurraldeak 

gobernatzeko eskubideak, etab.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRKONKISTAREN BILAKAERA 
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2.3. ERRESUMA KRISTAUEN ANTOLAKETA POLITIKOA: GORTEAK ETA FORUAK 

XIII.mendeaz geroztik erregeek haien erresumetan agintzeko gorteak eratu zituzten. Hauek batzar 

politikoak ziren,erregeei aholkuak emateko funtzioa zutenak. Ez zuten ahalmen legegilerik (legeak 

egitea soilik erregeari baitzegokion). Hala ere,aholkuak eman,iritziak plazaratu eta kexak aurkez 

zezaketen.Erdi Aroan erregean presionatzeko erakunde bihurtu ziren.Hauetan gizartearen hiru 

estamentu edo taldeak ordezkatuak zeuden:noblezia, eliza eta herria (burgesiaren ordezkariak). 

Antolaketa korporatiboa zen,hots,botoa ez zen indibiduala,kolektiboa baizik. Estamentu bakoitzak boto 

bana zuen (pribilegiatuek beti –Eliza eta nobleziak- abantailak izanik). Errege Katolikoez 

geroztik,(erregeen boterea handitzeaz geroztik),gorteek indarra galdu zuten. Gorteak soilik erregeak 

deitzen zituenean biltzen ziren,(XV.mendeaz geroztik,oso gutxitan beraz). Aro Modernoan,Erdi Aroan 

gorteek izandako funtzioa gehienetan,Errege Kontseiluak hartu zuen (erregeak zuzenean izendatutako 

ordezkari laguntzaileen batzordeak).   

Foruak tokian tokiko legedi multzoa ziren.Erresuma bakoitzak bereak propioak zituen. Aragoiko 

erregeek esaterako, Aragoi,Katalunia eta Valentziako foruak errespetatu behar izan zituzten.Gaztelan 

ordea,foru bakarra ezarri zen erresuma guztiarentzako,bertako erregeen agintea indartu zuena. 

Nafarroa konkistatua izan arren, foruak eta gorteak mantendu zituzten,1841.urtera arte.  

 

2.4. ERRESUMA KRISTAUEN GIZARTE ANTOLAKETA     

Erdi Aroko erresuma kristauetako gizarteari feudala deritzo, hiru estamentuetan banatua;otoitz egiten 

zutenak,(Eliztarrak),gerra egiten zutenak eta lur nagusienen jabe zirenak, (nobleak) eta lurra landatzen 

zituztenak, (nekazariak). Lehenengo bi taldeek pribilegioak zituzten, (ez zituzten zergarik ordaintzen, 

jaso baizik) eta nekazariak aldiz, obligazioak zituzten, zergak ordaintzearenak. Goi nobleak lurren jabe 

zirenak ziren eta horietan bizi ziren nekazarien gaineko eskubide juridikoak zituzten. Alegia, nekazariak 

libreak izanik ere, jaunen justizia eta legeak bete behar izaten zituzten. Nobleak influentzia gizonak 

izaten ohi ziren eta erregeen inguruan ibiltzen ohi ziren,aholkuak emanez eta militarki erregeak 

lagunduz.Gogoratzekoa da Erdi Aroan erresumek ez zutela ejertzito profesional eta berezkorik eta 

erregeek, nobleen ejertzitoen beharra zuela konkistak egiteko.Honek birkonkista garaian zenbait 

nobleren goratzea ekarri zuen, erregeei militarki laguntzearen trukean, latifundio erraldoiak jaso 

baitzituzten, (Penintsulako lur egitura definitu izan dutenak egun arte). Birkonkista garaietan Eliza ere 

irabazten atera zen. Erregeen helburu izan zen ere konkistaturiko lurretan erlijio musulmana ezabatu eta 

kristaua gailentzea. Horretarako, Elizari lur eta pribilegio anitz aitortu zizkioten, (monasterioen sareak 

fundatuz). Erresuma kristauek, musulmanek ez bezala, tolerantzia gutxi erakutsi zuten erlijioari 

dagokionean, kristautasuna toki askotan inposatua izan baitzen. Musulman izatearen debekua ezarri 

zen eta judutarra guztiz baztertu zituzten, bai batzuk zein besteak erabat kanporatu zituzten arte.  
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8.KORDOBAKO KALIFATUA edo KALIFERRIA  

o Zer da? / Garaia? 929an,Abaderraman III.ak bere burua kalifa izendatzearekin hasi zen garai politikoa. Al 

Andalus Bagdadeko kaliferritik askatu zen guztizko independentzia lortuz (politiko eta erlijiosoa) 
 

o Ezaugarriak: Al Andalusen urrezko garaia 

kontsideratzen da:  

- Birkonkista baretu zen Kaliferriaren iparraldeko mugei 

eutsiz eta kristauak zergadun bihurtuz, (maiz razziak 

bidali zituzten ere kristauak erasotzera eta gerra sariak 

jasotzera).  

- Al Andalus Europan ospe handikoa bihurtu zen 

(harreman diplomatikoak estutu egin ziren Penintsula eta Europa Kontinentalaren artean).  

- Ekonomikoki garai oparoa izan zen (merkataritzari esker batik bat,hartu-eman europarrak ugaritzearekin 

batera loratu zena).  

- Kultura eta artea izugarri zabaldu ziren (jauregiak,liburutegiak,meskitak… eraikiz).  
 

o Al Manzorren diktadura eta kaliferriaren desagerpena: 

- X.mende bukaeran Al Manzorrek hartu zuen agintea eta diktadura militarra ezarri zuen. Al Manzor berez ez 

zen kalifa baina kalifa bailitzan agindu zuen.Bere semeek diktadurarekin jarraitu nahi izan zuten baina  

honek,gerra zibilak piztea ekarri zuen, (1007-31). 

- Gerra amaitzearekin kaliferria desagertu zen, ordura arte egondako batasun politikoari amaiera emanez eta  

lurraldea Taifa izeneko erresuma musulman independienteetan banatuta geldituz.  

 

10.TAIFA ERRESUMAK   

o Zer da?/Garaia?Kordobako Kaliferria desegitean (1031) sortutako erresuma musulman independenteak, 

garrantzitsuenak Zaragoza, Toledo, Badajoz, Sevilla eta Granadakoa izanik.  
 

o Ezaugarriak:  

- Kulturalki eta ekonomikoki aberatsak ziren baina militarki ahulak. Haien artean gainera, maiz borrokak izan 

zituzten mugak zirela eta.  

- Hegoaldeko afrikar musulman inperio handien erasoak ere jaso zituzten, (almorabide eta almohadeak). Beraz, 

tarteka independenteak izan ziren eta tarteka musulman almorabide eta almohadeen menpean egon ziren.  

- Iparraldeko kristauak taifen aberastasunaz baliatuz pariak edo zergak kobratu zizkieten ez erasotzeko 

konpromisoaren trukean eta hauekin aberastu ziren. Denborarekin ordea, erasoari ekin eta mendean hartzen 

joan ziren, taifen garaia birkonkistaren garai loratuena bilakatuz.     
           

o Amaitzeko: Errekonkistak aurrera egin ahala,desagertuz joan ziren. Almohadeen inperioa erortzean 

XIII.mendean biziraun zuen taifa bakarra Granadakoa izan zen (1492an  Errege Katolikoek konkistatua).  

II.GAIA (definizioak) 

ERDI AROA. (711-1747) 



 21

10. ALMORABIDEAK ETA ALMOHADEAK 

o Nortzuk dira? / Garaia? Almorabide eta almohadeak jatorri afrikarreko musulman berebereak izan ziren, 

Afrikako Magreb aldean inperioak sortu zituztenak XI eta XIII.mendeen artean. Hauek penintsulako taifak ere 

beregain hartzera iritsi ziren. 
 

o Almorabideak, (XI-XII) 

- Penintsulara XI.mende bukaeran sartu ziren zenbait taifek laguntza 

militarra eskatu ondoren eraso kristauei aurre egiko. Taifen ahulezia 

militarra ikusita, denbora gutxian Al Andalus militarki okupatu zuten, 

taifa gehienak euren inperioaren barnean geratuz.  

- Kristauekin zenbait borroka lehiatu zituzten eta hainbat taifa galdu ere, 

Zaragozakoa eta Toledokoa kasu.  

- Kristauekin lehian ari zirela, Afrikako hegoaldetik almohadeen erasoak 

jaso zituzten, haien inperioa desagertzea ekarriko duena eta 

Almohadeen Inperioaren sorrera ekarriko duena.  
 

o Almohadeak(XII-XIII) 

- Almohadeak Iberiar Penintsulan sartu ziren XII.mendearen 

bukaeran taifa musulmanak bere gain hartzera.  

-  Al Andaluseko hiriburua Sevillan ezarri zuten, egun honen 

aztarnak oraindik dirautela, (Giralda eta Torre del Oro).  

- Navas de Tolosako gudaz geroztik eta Sevilla hartzearekin 

batera guztiz indargabetu ziren.   
 

o Amaitzeko: almohadeen inperioa desagertzearekin batera 

kristauek gune musulman guztiak mendean hartu zituzten 

Granadako taifa izan ezik, (1492an errege katolikoek 

konkistatua)  

 

11. MOZARABIARRAK  

o Nortzuk dira? / Garaia? 711.urteaz geroztik,Al Andalusen bizi ziren kristauak.Izena iparraldeko kristauek jarri 

zieten,kultura musulmanaren aspektu asko bereganatu  zituztelako (hots,eguneroko bizimoduan,arabizatu 

ziren).  
                                             .    

o Ezaugarriak:  

- Konkista hasieran, VIII.mendean, Al Andaluseko gizartearen gehiengoa osatu bazuten ere, gehienak 

musulman bihurtu ziren eta gutxiengoa izatera pasa.  

- Zerga bereziak ordaintzearen trukean,haien erlijioa,kultura,ohiturak… mantendu zituzten 

- Auzo berezituetan bizi ohi ziren eta epaile eta bitartekari propioak zituzten.  

- Garatu zuten arteari ere, mozarabiarra deritzogu (eragin artistiko musulmana duten tenplu eta arte kristauak).  
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o Amaitzeko:  

- Birkonkistak indarra hartzean,asko jazarriak izan ziren eta eremu kristauetara alde egin zuten, iparraldeko 

birpopulatze prozesuan parte hartuz.  

- Erreinu kristauek gune musulmanak birkonkistatzean bertan bizi ziren mozarabe askok botere eta indar 

handia bereganatu zuten.  

             

12.BIRKONKISTA  

o Zer da? Kristauek musulmanak Iberiar Penintsulatik kanporatzeko eta haien lurraldeak bereganatzeko aurrera 

eraman zuten prozesua.  
 

o  Garaia?Prozesu historiko luzea izan zen,IX.mendean hasi eta 1492an bukatutakoa. 
 

o  Ezaugarriak: 

- Birkonkistaren terminoa kristauek erabilitakoa da eta  kutsu ideologikoa du. Asturiarrek hasi zuten prozesua 

bisigodoen ondorengoak zirela argudiatuz eta musulmanek lurrak lapurtu zizkietela justifikatuz.   

- Protagonista nagusienak Gaztela-Leon eta Aragoiko erresumak izan ziren (hurrenez hurren mendebaldea eta 

ekialdea konkistatu zutenak).  

-  Birkonkistaren helburuak: penintsula birkristautzea eta nork bere erresuma indartzea.  

- Etapa ezberdinak bereiz daitezke:  

� Hasieran (Emirerri eta Kaliferriaren garaietan) mugak Duero 

haraneraino zabaldu zituzten (eremu  despopulatua zena).  

� Taifa erresumen garaian garaipen handiak lortu zituzten.XI-

XII.mendean zehar, Ebro eta Tajo haranak menperatu zituzten. 

� 1212ko Navas de Tolosako gudua erabakigarria izan, almohadeak 

kanporatu eta honez geroztik hegoalde osoa, (Guadalkivir harana, 

Valentzia eta Murtzia) konkistatu zuten,musulmanak Granadan 

zokoratuz.  
 

o Ondorioak: 

- Birkonkistarekin batera birpopulaketaren prozesua gauzatu 

zen, (musulmanei lapurtutako lurretan kristauak ezartzean 

datzana). Mesetetan, kristauak erakartzeko foruak eskaini 

zizkieten artisau eta burgesei. Hegoaldeko lurretan ordea, 

konkistatutako lurrak noble eta ordena militarrei eman 

zizkieten, bertan latifundioak eratuz.  

-  Prozesua 1492an amaitutzat eman zen Errege Katolikoek 

Granada konkistatzean.  
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13.IRUÑEKO ERRESUMA  

o Zer da?/Garaia? IX.mendean, Iruñerrian eta Irunberriko 

arroaren inguruan sortu zen erresuma kristaua. Ustez 

Eneko Haritzaren eskutik sortu zen, zenbait nobleen 

babes eta laguntzarekin. 
 

o Ezaugarriak:  

- Erresuma frankoen eta musulmanen konkistetatik 

babesteko helburuz fundatu zen, hurrenez hurren 

iparraldetik eta hegoaldetik presionatzen zeudenak. Honetarako, Tuterako Banu Qasiar ahaide musulmanen 

laguntza izan zuten eta hasieran, hauekin aliatuak egon ziren.   
 

- X.mendean Ximenotar dinastiak hartu zuen erresumaren gidaritza eta ordutik, Banu Qasiarrekin harremanak 

moztu eta errege kristauekin aliantzak egiten hasi ziren. Hedapen politikari ekin zioten eta musulmanen 

zenbait gune bereganatu, mugak Iruñeko hego-mendebaldera, Ega eta Ebro haranetarantz zabalduz, (Naiara 

bitarte). 
 

- Urrezko garaia XI.mendean bizitu zuen Antso III. Nagusia errege 

zela.  

� Iruñea penintsulako indar kristau hegemonikoa bihurtu zen, 

inoiz izandako hedapena ezagutuz: Euskal Herriaz gain, 

Errioxa, Leoneko erresuma, Gaztela eta Aragoi, Sobrarbe 

zein Ribagorzako konderriak), (ahaidetasun eta basailutza 

itunen bitartez eskuratuak). 
  

� Antso III.ak Donejakue bidea desbideratu zuen ekonomikoki zein kulturalki erresuma aberastuz, (zenbait 

hiri handitu ziren eta berriak sortu eta arte erromanikoa hedatu zen).   
 

o Amaitzeko:  

- Antso III.a hiltzean,erresuma bere lau semeen artean banatu zuen,honez geroztik, gainbeheran sartuz eta 

tarte batez ere, desagertzera iritsiz.  
 

- XII. mendean, independentzia berreskuraturik, Antso VI. Jakintsuak izena aldatu zion,Nafarroako Erresuma 

deitzera pasatuz.    

 

14.ANTSO III. NAGUSIAREN OINDORENGOTZA  

o Zer da?/Garaia? Antso III. Nagusia Iruñeko errege izan zen XI.mende hasieran, (1004-1035) eta berarekin 

Iruñea penintsulako erresuma kristau nagusia bihurtu zen, familia eta basailutza itunei esker lurralde asko bere 

gain izan zituelakoz, (Leonetik Pirinioetako konderrietara). Bera hiltzean ordea, lurraldea lau semeen artean 

banatu zuen, Iruñeak penintsulako hegemonia galduz eta gainbeheran sartuz.  
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o Ezaugarriak, (erresumaren banaketa) 

- Erresuma eta bere konderriak lau 

semeen artean banatu zituen, 

seme bati erresuma utziz eta 

gainerakoei konde titulu eta lurrak.  

� Iruñeko erresuma eta errege 

titulua Gartzia Santxez seme 

zaharrari utzi zizkion eta berez, 

konderriak bere basailutzapean 

egon behar ziren.  

� Konderriak: Fernandok Gaztela 

jaso zuen, (denborarekin Leoneko errege bihurtutakoa bertako erreginarekin ezkontzean), Gonzalok 

Sobrarbe eta Ribagorza eta Ramirok Aragoiko konderria, (azken honek Gonzalo hiltzean anaiaren 

konderriak bere gain hartu zituen eta Aragoiko errege izendatu zuen bere burua).  

- Anaien artean berehala liskarrak eta norgehiagokak nagusitu ziren, kondeek ez baitzuten Iruñeko erregearen 

basailu izan nahi eta hau erailtzera ere iritsi ziren, erresumako lurrak Gaztela eta Aragoiren artean banatuz 

XI.mendearen bukaeran, (Gipuzkoa eta Bizkaia Gaztelarentzat eta Errioxa, Nafarroa eta Irun Aragoirentzat) 
 

o Amaitzeko:  

- Iruñeko erresuma Aragoiren menpe urte batzuen buruan egon ondoren independentzia berreskuratu zuen 

XII.mendean eta azkenik, Nafarroako erresumaren izena hartu zuen. 
 

15.NAVAS DE TOLOSAKO GUDUA  

o Zer da?/Garaia? 1212an,birkonkistaren testuinguruan,kristau eta musulman almohadeen artean  lehiaturiko 

bataila. Egungo Jaenen (Despeñaperrosen) borrokatu zen. 
 

o Ezaugarriak:   

- Gudua Leoneko erregeak gidatu zuen baina honetarako, 

penintsulako orduko bost erresuma kristauen batu zituen; 

Leon,Gaztela,Portugal, Aragoi eta Nafarroa (Antso VII Azkarra errege 

zela). 

- Garaipen honez geroztik bereganaturiko Al Andaluseko lurrak, 

Leoneko erresumaren menpe egotera pasa ziren, (ondoren, 

Gaztelako erresumarekin batzean penintsulako hego mendebalde 

osoa haien esku geldituz).  
 

o Amaitzeko: Guda kristauek irabazi zuten. Garaipena garrantzi handikotzat hartzen da, almohadeen gainbehera 

bultzatu zuelakoz eta kristauek Guadalkibir haranaren konkistari ekin ziotelakoz. Denbora gutxian hegoaldera 

hedatu eta hiri nagusienak hartu zituzten, musulmanak Granadan zokoratuta utzirik.   

 

CONDADO DE 
ARAGON 
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16.ERDI AROKO GORTEAK  

o Zer da?/Garaia? Erdi Aroan (XII.mendeaz geroztik) sortu ziren erakunde edo batzar politikoak. Ustez lehenak 

Leoneko erresuman bildu ziren eta ondoren, gainerako erresuma kristauetara hedatu ziren.  
 

o Ezaugarriak:  

- Gorteak soilik erregeak deitzean biltzen ziren eta oro har, aholkuak eskatzeko egiten zuen.  

- Gorteetan gizarteko hiru estamentuen ordezkariak biltzen ziren.Alegia, Eliza,Noblezia eta herriaren 

(burgesiaren) ordezkariak. Estamentu bakoitzak boto bana zuen (pribilegiatuak) faboratzen zituen bozka 

sistema izanik).  

- Gorteek ez zuten botere legegilerik,aholkularitza funtzioa baizik.Erregeari aholkuak eman eta kexak nahiz 

iritziak plazaratzen zioten. 

- Erreinuaren arabera funtzioa desberdina izan zuten. Gaztelan esaterako, funtzio fiskala izan zuten nagusiki, 

(zergen kontuen gaineko eskumenak). Nafarroan eta Aragoin berriz,(non Aragoi, Katalunia eta Valentziako 

gorteak zeuden),konpetentzia gehiago izan zuten, erregeen papera eta boterea gehiago baldintzatuz.  

- XVI.mendean diputazioak sortu ziren, Gorteen erabakiak bete zitezen arduratzeko.  
                          

o Amaitzeko:   

- Erregeen boterea handitzearekin batera (absolutismoaren garaian) indarra galdu zuten, erregeek gutxitan 

deitzen zituztelakoz. Baina Nafarroan adibidez, konkistaz geroztik, bertako Gorteak eta Diputazioa esaterako, 

garrantzi handikoak izan ziren nafarren foruak errespeta zitezen.  

-  Borboiak ezartzearekin XVIII.mende hasieran, Aragoiko gorteak desagertu ziren, (Planta Berriko dekretuekin) 

eta liberalismoaren ezarrerarekin desagertu ziren (Nafarroan 1841ean foruak deuseztatzean Lege Itunduan).  

     

  

 

GORTEAK 
(batzar 

politikoak) 

 
DEIALDIA 

 
OSAERA 

 
FUNTZIOAK 

Erregeak deitu eta 
presiditzen ditu 

Hiru Estamentuetako 
ordezkariak, bozka 
estamentala izanik.  

  - Iritzia eman 
  - Kexak aurkeztu 
  - Eskaerak egin 
  - Gaztelan: funtzio fiskala 
  - Nafarroan garrantzia 
 

 -Eliza 
 -Noblezia 
 -Herriaren ordezkariak,   
  (hirietako burgesak)  

Aro Modernoan, 
absolutismoaren garaian 

guztiz indargabetu  
(Aragoikoak ere ukatuz) 

eta liberalismoarekin 
desagertu ziren. 

Códice del Fuero General de 
Navarra,escrito en el siglo XIV. En la 
ceremonia de coronación los reyes de 

Navarra,debían jurar los 
Fueros,comprometiéndose a 

respetarlos, “amejorarlos” y nunca 
“apeorarlos”,recibiendo a su vez, el 

juramento de fidelidad o lealtad de los 
representantes del reino.       

Lehenengo foruak  XIII.mendean  
idatziko dira eta 1841.urtera arte 

errespetatuak izango dira.  
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17.ARAGOIKO KOROAREN ERAKETA ETA ANTOLAKETA  

o Zer da?/Garaia? Aragoiko erresuma Ramirok, Antso 

III. Nagusia Iruñeko erregearen semeak fundatu zuen 

XI.mendean, bertako nobleen babesarekin bere 

burua errege izendatzean. Ordutik, konkista, 

ezkontza eta basailutza sistemen bidez, hego 

mendebaldera hedatutako erresuma izan zen, 

Aragoiz gainera,  Katalunia, Valentzia, Murtzia, 

Balearrak eta Italiako zenbait lur menperatzera ere iritsiz,(Sizilia, Napoli).  
 

o Ezaugarriak  

- XI.mendean, erresuma sortzean, Aragoiko konderriaz gain Sobrarbe eta Ribagorza hartu zituen eta baita 

Iruñeko erresuma ere, (XII.mendean berriz ere independizatu zena).  

-  XII.mendean:  

� Alfontso Borrokalariarekin Ebro haranaren konkista gauzatu zen, mugak Zaragozaraino hedatuz.  

� Aragoiko erregina, (Petronila)  Bartzelonako kondearekin ezkontzean, Kataluniako konderriak eta Aragoiko 

koroa batu ziren. Bakoitzak ordea, bere foru eta erakunde propioak mantendu zituen, gune autonomoak 

izanik.  

- XIII.mendean, Jaime I.Mediterraneoaren konkistari ekin; Valentziako golkora hedatu eta bertako taifak, 

(Valentziakoa, Murtziakoa) mendean hartu zituen, baita Balearreko uharteak ere. Bere semeek hedapen 

politikarekin jarraituta, Sardinia eta italiar penintsulako zenbait gune konkistatu zituzten.  

- Gune autonomo ezberdinez osaturiko erresuma:  

� Aragoiko erresuma beraz, lurralde ezberdinek osatu zuten, hots, 

Aragoi, Katalunia, Valentzia eta Balear uharteek. Bakoitzak bere 

foru eta erakunde propioak mantendu zituen, hots, berezko 

Gorte, Diputazio, fiskalitate, moneta, muga, kultura, hizkuntza, 

etab. Erregeek tokian tokiko legeak errespetatu behar izan 

zituzten, haien boterea baldintzatu zuena, botereari mugak jarri 

zizkiolakoz.  

� Gaztelako Isabel eta Aragoiko Fernando ezkontzean XV.mende 

bukaeran, Gaztela eta Aragoi dinastikoki batu ziren. 

Aurrerantzean errege bera partekatu zuten bi erresumek, nahiz 

eta bakoitzak bere independentzia politikoa mantendu.   
 

o Amaiera: 

- Ondorengotza Gerraz geroztik, Austriarren alde eta Borboien kontra borrokatu izana leporatuta, Felipe V. 

errege Borboiak Aragoiko erresumako lurraldeen foru sistema abolitu zuen, zehazki, Planta Berriko Dekretuak 

agintzean 1714.urtean. Ordutik, Gaztelako erakunde eta legepean geratu ziren.  
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3.1. ARO BERRIA: ERREGE KATOLIKOAK ETA AUSTRIARREN GARAIA 
 

Aro Modernoa edo Aro Berria historian XV.mendearen bukaeran hasi eta Frantziako Iraultza arte luzatu 

zen garaiari deritzo. Ustez, garai honen hasiera Konstantinoplako erorketa (1453) edo Colonen bidaiak 

eta Amerikara iristeak,(1492), markatuko badute ere, errealitatean zientzia, artea, literatura, arkitektura 

eta batez ere, estatuak antolatzeko eta hauek harremantzeko modu berriek markatu zuten Erdi Aroaren 

amaiera eta Modernoa deritzonaren hasiera. Garai honetan, erregeak geroz eta botere handiagoa 

biltzen joango dira eta estatu egiturak berritu zein indartuko dira. Estatuek ejertzito profesionalak garatu 

zituzten eta honek, nobleekiko erregeek zuten menpekotasunaren txikitzea ekartzeaz gainera, hedapen 

politikarako aukerak zabaldu zituen. Europako herrialde nagusienen arteko norgehiagoka izugarria 

izango da zentzu honetan, hots, mundua dominatzearen nahian. Horrela, Frantzia, Ingalaterra eta 

Hispaniar monarkiak etengabeko gudetan sartuak egongo dira haien mugak zabaldu edo defendatzeko 

asmotan eta denek, Europako potentzia handiena bilakatzeko helburutan. Erlijioa ere, gerra egiteko 

arrazoi izaten jarraituko da. Musulmanen eta kristauen lehia klasikoari, kristautasunaren arteko zatiketa 

eta erlijio berrien sorrera batuko zaizkio, Erromako Aita Sainduaren eliza aurrez aurre korronte 

protestante eta anglikanoarekin jarriko dutenak. 

 

Iberiar penintsulari dagokionean, Fernando eta Isabel errege erregina katolikoen garaiak urrats 

garrantzitsua utzi zuen honen bilakaera historikoan. Haien politika ildoak Erdi Aroko gune politiko 

guztiak, kristauak zein musulmanak, bat eginda utzi zituen hispaniar monarkia katolikoaren koroapean, 

(baita tarte batean Portugal ere, 1580-1640 urte artan). Hauez geroztik eta haien biloba Carlos I.ak 

koroa jasotzean, Habsburgoko dinastiari hasiera eman zitzaion, Austriarren garaiari alegia. Garai 

honetan itsasoaz bestaldeko europar inperioa finkatu zen, hispaniar monarkiaren menpe gelditu zirelarik 

Amerikako lurrak , (baita Filipinetakoak ere). Honez gain, Europan inoiz ezagutu ez zuen lurraldetasuna 

izan zuen, tarte batez, Germaniar inperioa, Herbehereak eta Pirinioez bestaldeko zein Italiako zenbait 

lur monarkia hispanikoaren esku egon zirelarik. Inperio erraldoi honek ordea ez zuen epe luzeko ibilbide 

sendorik izan, ezen, berehala gainbeheran sartu eta krisi ekonomiko larrian murgilduta gelditu zen. Era 

berean, hedapen eta konkista politika gerra askoren iturburu izan zen, sarraski ikaragarriak utzi zituena 

gune konkistatu guztietan, (kolonietan batik bat).   

 
 

II. GAIA (teoria) 

MONARKIA HISPANIKOAREN SORRERA ETA HEDAPENA (1474-1700)  
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3.1. ERREGE-ERREGINA  KATOLIKOAK       
 

Errege-erregina katolikoen ezkontzak monarkiaren garai berri bati zabaldu zizkion ateak.Errege Katolikoez 

geroztik,monarkia indartuko da eta estatu modernoa sortu. Isabel Gaztelakoa eta Fernando Aragoiko 

oinordekoa,1469an ezkondu ziren. Nor bere erresumaren koroa hartzerakoan, (Isabelek 1474an eta Fernandok 

1479an), Gaztela eta Aragoiko erresumen batasun dinatikoa gauzatu zen. Batasun honek ez zuen batasun 

politikorik suposatu ordea.Hau da,aurrerantzean Gaztela eta Aragoik errege berdinak izango zituzten baina 

erresuma bakoitzak bere foruak,erakundeak (gorteak, kontseiluak), ogasun sistema, aduanak… mantendu zituen.   

 

Errege Katolikoen garaia bat dator estatu modernoen eraketa garaierekin.Testuinguru honetako erregeek 

monarkiaren eta estatuaren boterea indartu nahiko dute.Honetarako besteak beste,aginte organo berriak 

eratzeari eta kanpo politikari espantsionistari ekingo diete.Garai honetan estatu baten indarra,honek zuen 

hedapenaren arabera eta monarken boterearen arabera neurtzen zen.Errege-erregina Katolikoen helburuetako 

bat,Europako lehen potentzia bihurtzea izango da.Honetarako,ekimen ezberdinak bultzatu zituzten:  

 

- Aginte organo berriak: haien boterea handitzeko eta gorteen eragina murrizteko,errege kontseilua eratuko dute 

(haiek zuzenean izendatutako ordezkariez osaturiko erakundea). Ejertzito nazionala eratu zuten halaber 

(nobleziarekiko menpekotasun edo behar militarra gaindituz). 
 

- Katolizismoa haien beste obsesioetako bat izan zen.Kristautasuna inposatzeko eta gizartea kontrolpean izateko 

helburuarekin inkisizioa eratuko dute eta Gaztela eta Aragoitik judutar guztiak kanporatuko dituzte 

(1492an).  
 

- Kanpo politikari dagokionez,espantsionismoari ekingo diete, (konkista gehienak,Jainkoaren izenean eginez). 

Besteak beste, Granada (1492), Amerika (1492),Kanariar Uharteak eta Nafarroa konkistatuko dute (1512an).  
 

- Amerikaren aurkikuntzarekin Gaztela-Aragoiko erresuma Europako lehen potentzietako bat bihurtuko da. 

Amerikak ospea eta aberastasuna emango die eta merkataritza tasaren hazkundea suposatuko du. Amerikako 

merkataritzaren kontrol zorrotzerako,Sevillako kontratazio etxea sortu zuten.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien es sabido que en nuestros dominios existen algunos malos 

cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la 

Santa Fe Católica… Los Reyes,Isabel y Fernando, Reyes de 

Castilla,Leon y Aragón…   Hemos decidido ordenar que todos los 

judíos, hombres y mujeres, de abandonar nuestro reino, y de 

nunca más volver. Con la excepción de aquellos que acepten ser 

bautizados, todos los demás deberán salir de nuestros territorios 

el 31 de julio de 1492 para no ya retornar bajo pena de muerte y 

confiscación de sus bienes. 

Edicto de expulsión de los judios (1 de marzo de 1492) 

(dijo el Rey Fernando) “Mi voto y el de la Reina 

es qe estos moros se bauticen, y si ellos fuesen 

cristianos lo serán sus hijos o sus nietos”. Así 

se hizo, que los bautizaron a todos y poníanse a 

los hombres Fernando y a las mujeres Isabel, 

por los Reyes… 

 

Relato de un dominico de los bautismo 

forzosos (siglo XV) 
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3.2. AUSTRIARRAK          
               

 

3.2.1.CARLOS I. ERREGE GARAIA  

Errege Katolikoen oinordekotza haien biloba Carlos I.ak hartu zuen.Hau,Juana Eroa eta Felipe 

Ederraren semea zen eta beraz, Errege Katolikoen eta Austriako enperadorearen biloba. Orduko Europako 

dinastia boteretsuenen senide izateagatik,izugarrizko oinordekotza jaso zuen. Amarengandik Errege 

Katolikoen lurrak: Aragoiko koroa (Aragoi,Katalunia,Valentzia, Mediterraneoko irlak eta Italiako lurrak) eta 

Gaztelako koroa (Gaztela, Nafarroa eta Amerika). Aitaren partetik bere aiton amonen lur eta tituluak jaso 

zituen. Alegia, Maximiliano Austriako Enperadorearen lurrak eta titulua (Germaniar inperio santua) eta Maria 

Borgoñakoaren lurrak (Herbehereak eta Konderri Frankoa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlos I.ak inperio handi bat sortu nahi izan zuen, lurralde kristau guztiak enperadorearen boterepean 

ildu nahi izan baitzituen. Proiektuak ordea, frakasatu egin zuen hainbat arrazoirengatik. Lur hauek guztietan 

gobernatzeko eta hauek aginte beraren pean batuta izateko zailtasuna ikaragarriak izan zituen. Aragoi eta 

Gaztelan errege atzerritartzat hartu zuten, ezen Carlos Flandesen jaioa eta hezia zen eta koroa jasotzean 

ez zuen bat ere harremanik penintsularekin. Koroatu zutenean gainera, atzerritik ekarri zituen bere 

aholkulari eta kargu guztiak eta honek, bertako noblezia haserretu zuen. Penintsulan halaber, Gaztela zein 

Valentzia inguruko nekazari eta artisauen matxinadei egin behar izan zien aurre. Germaniar lurraldeak 

kontrolatzeko ere zailtasun franko izan zituen, bertan protestanteen ideiek hedapen azkarra izan baitzuten. 

Barne arazoei Frantziarekin zuen norgehiagokarena batu zitzaion, zeinarekin Italiako iparraldeko lurren 

kontrolarengatik borrokatu behar izan zuen. Arazo ezberdin hauek guztiak zirela eta, 1556an abdikatu zuen, 

bere inperioko lurrak anaiaren eta semearen (Felipe II) artean banatu zituelarik. Azken honi, Gaztela eta 

Aragoiko koroaren menpeko lurrak eta Herbehereak zein Flandeseko konderriak utzi zizkion.  
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3.2.2.CARLOS I.aren ONDORENGOAK. HISPANIAR MONARKIA, LORALDITIK GAINBEHERARA 

Carlos I.arekin beraz, Austriako dinastiaren garaia hasi zen (1701.urtera arte Espainiako monarkia 

agindu zuen dinastiaren garaia).Bi epe orokor bereiz daitezke:  

- Austriar Handiak (XVI): konkisten garaia izan zen. Epealdi loratua kontsideratzen da. 1 

- Austriar Txikiak (XVII): krisi ekonomiko eta politikoaren garaia izan zen.Lurralde asko galdu zen eta 

erregeek maiz ordezkarien esku utzi zuten agintea (balidoak deituak). 

 

Bai kanpo nola barne politikan,errege katolikoen ildoa jarraitu zuten. Austriarrentzat ere, 

kristautasunaren inposizioa obsesioa izango da eta Jainkoaren izenean, gerra asko burutuko dituzte, 

hala nola Otomandarren kontra eta protestanteen kontra. 1517an, Aista Santuak eta Veneziak, hispaniar 

monarkiaren laguntzaz, turkiar edo otomandar inperioaren aurkako gurutzada antolatu zuten, kristautasuna 

Mediterraneoko ekialdera hedatzeko eta Turkiarren hedapena mendebalderantz ekiditeko aitzakiarekin. 

Testuinguru honetan kokatzen da Lepantoko guda.  Moriskoak ere kanporatuko dituzte (moriskoak, 

Granadako konkistaz geroztik Penintsulan bizi ziren musulmanak ziren).  

 

Austriar dinastiaren garaian halaber, estatua erakundetzen joango da. Antzin Erregimenean 

oinarrituriko ekonomia, gizartea eta politika egonkortuko dira, alegia, estamentu gizartean, erregearen 

botere absolutuan eta ekonomia feudalean oinarritua. Arlo 

militarrari dagokionean, nobleek armadaren parte ezinbestekoa 

izateari utziko diote. Estatuaren ejertzitoa sortuko da, erregeek 

gidatua eta honek, haien boterea sendotuko du nobleziaren 

aurrean. Gizarteari dagokionez, Erdi Aroko gizarte eredua 

mantenduko da, hots, ezberdintasun juridikoetan oinarritu 

estamentu gizartea, goi mailan pribilegiatuak, (noble eta 

elizgizonak, zerga erantzukizunik gabekoak) eta pribilegiorik 

gabekoez osatua, (herritar xume eta burgesia, zerga zama guztia 

sostengatzen zutenak). Ekonomiari dagokionez, (ekonomia 

feudala), auto hornikuntzan oinarrituriko nekazaritza zen 

sektorerik nagusiena, produktibitate eta produkzio gutxikoa. Hirietan, gremioek kontrolaturiko artisautzak 

garrantzia zuen ere eta Amerikako konkistaz geroztik, merkataritza trafikoak gora egin zuen. Hau ordea, 

errege katolikoek sorturiko kontratazio etxeak kontrolatua. Ez zegoen askatasun ekonomikorik, gremioek, 

(artisautza elkarteek) eta mestak, (abeltzain elkarteek) kontrolatzen baitzuten produkzioa eta erregeek 

merkatua. Nobleziak eta Elizak halaber, haien botere statusa mantentzeko, ezin zituzten lurrak banandu 

edo saldu, (maiorazko sistema), jabetza beti haien esku egonik.  

 

Kanpo politikari dagokionez, Austriarrek hedapen eta konkista politikari ekin zioten eta Hispaniar 

monarkia, Europako potentzia handienetako bat bihurtu zen. Felipe II.aren garaian, 1559an Cateau 

                                                      
1 Austriar Txikien garaiko artea:Errenazimendua. Austriar Handien arte-literatura:Barrokoa (urrezko garaia) 
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Cambresis  izeneko bakea sinatu zen, Italiar lurrak kontrolatzeko bere aita Carlos I.aren errege zela 

Frantziarekin izandako lehia baretuz. Garai honetan, hispaniar monarkia izan zen guztietan Europan 

gailendu zen, potentzia nagusi bihurtuz. Carlos I.ak utzitako lurrak eta afrikar iparraldeko, Amerikako eta 

Filipinetako lurrak kontrolatzeaz gainera, Europako lur hedapen handitu zuen Portugaleko errege bihurtu 

zenean 1580an, (osaba baten ondorengotzari esker). Europar potentziekin oreka lortu zuen arren, bere 

erregetza bukaeran Ingalaterrarekin arazoak izan zituen. Azken honek Ameriketako merkataritzan muturra 

sartu nahi izan zuen eta kortsarioak bidali zituen itsasontzi gaztelarrak erasotzeko.Horrez gain, Ingalaterra 

anglikanoa (protestantea) zen eta hispaniarren menpeko lurretako matxino holandesak, (Herbeheretakoak) 

laguntzen zituen. Testuinguru honetan gerra lehertu zen. Felipe II.a Europako potentzia handiena izan nahi 

zuen eta Ingalaterra inbaditzeko saiakera egin zuen ere, bertara, armada garaiezina bidaliz, (porrot 

ikaragarria izan zena).  

 

 

Carlos I. eta Felipe II.aren garaietan sortutako inperioa dena den, berehala hasi zen gainbeheran, 

Austriar txikien garaian, (XVII). Krisi honen sustraia Europako hegemonia mantentzeko ezintasuna 

izan zen. Inperioko lurren batasuna mantentzea arazo handia bilakatu zen eta ekonomikoki zein militarki 

gainerako potentziak baino egoera latzagoan egoteak, inperioaren bideragarritasuna zaildu zuten. 

XVII.mendea etengabeko gerren mendea izan zen, (1600-1701 urte bitartean 76 egon zen gerran). 1618an 

30 urteko gerra deritzona hasi zen, jatorrian, erlijio gerra izan zena baina denborarekin, Herbeheretako 

independentziarekin amaitu zena. Herbehereak Carlos I.aren garaietatik izan ziren hispaniar monarkiaren 

menpeko lurrak baina erlijio gerra europarraren testuinguruan independizatu ziren. 30 urteko gerra berez 

Germaniar inperio santuan sortu zen, protestanteen eta katolikoen artean, baina berehala Europa osora 

hedatu zen eta Frantzia, Ingalaterra eta monarkia hispaniarraren arteko gerra bihurtu zen ere. Herbeheretan 

calvinismoa izeneko korronte protestantea nagusitu zen, Austriarrek kosta hala kosta debekatu nahi izan 

zutena. Honek, independentziarako gogoan elikatu zituen eta nazioarteko gerra testuingurua aprobetxatuta, 
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monarkia hispaniarrarengandik askatzeko laguntza bilatu zuten. 30 urteko gerrari Westfaliako bakearekin 

eman zitzaion amaiera, Holandako independentzia ekarri zuena 2, (baita Frantziaren nagusitasuna bermatu 

zuena ere, monarkia hispaniarraren gainbehera agerian utzirik).  Westfaliako bakeak dena dela, ez zuen 

guztizko bakea suposatu Frantzia eta Hispaniar 

koroaren artean eta gerretan jarraitu zuten, 

besteak beste, Pirinioez bestaldeko lurren 

kontrolarengatik. Austriarren monarkia 

ekonomikoki lur jota zegoen jada ordurako eta 

geroz eta zailtasunak handiagoak zituen 

ejertzitoak mantendu eta gerra elikatzen 

jarraitzeko. Hori dela eta, azkenik, Pirinioetako 

Bakea sinatu zen bi potentzien artean 1659an, 

Frantzia ateraz bereziki indartua. Izan ere, bere 

esku gelditu ziren  Rosellón eta Sardiniako lurraldeak eta Amerikako komertzioan sartzeko eskubideak jaso 

zituen, Frantziaren nagusitasuna Europan bermatu eta Hispaniar monarkiaren gainbehera ziurtatuz horrela.  

 

Austriar Txikien garaian krisi ekonomiko lehertu zen ere. Horrenbesteko gerrek eta barne politika 

ekonomiko egokirik garatu ez izanak bankarrotara eraman zituen maiz. Hispaniar monarkiak lur zabalak 

kontrolatzen zituen eta beraz, aberastasun handia ere. Baina erregeek, ez zuten behar bezala komerziatzen 

eta inbertitzen jakin eta luxuzko bizitzan zein gerretan, zuten dirua baino gehiago gastatzeari ekin zioten. 

Honek Felipe III. eta IV.a europar familia mailegu emaileekin guztiz zorpetzera eraman zituen. Krisia 

gainera, nekazaritza krisi sakon batekin bat egin zen, nekazariak zerga zama handiari aurre egitea zaildu 

zuena. Erregeek asunto gaitz hauek balidoen esku utzi zituzten, haien konfiantzazko pertsonak eta karguak 

zirenen esku, alegia. Balidoek maiz erregeen izenean erabakiak hartzera ere iritsi ziren, hauek haien esku 

utzi zituztelarik erreinuaren gaineko erabaki nagusiak. Felipe IV.aren balidoak, Olivares konde dukeak, 

zergen erreforma abiatu nahi izan zuen, koroaren lurralde guztietan zerga batasuna proposatuz gune 

guztiek gastu militarrak era berean bere gain hartzeko helburuz. Aragoiko koroko lurraldeek uko egin zioten 

proposamenari haien foruen kontra egiten zuelako, matxinadak sortuz.   

 

Austriarren azken erregea,Carlos II.a,oinordekorik gabe hil zen.Testamentuan Frantziako Borbon bati 

(Felipe V.ari) utzi zion koroa eta honek,gerra piztu zuen (Oinordekotza gerra) Izan ere,Austriarrek koroa 

haiei zegokiela defendatu zuten.Gerra Borbonek irabazi zuten eta harez geroztik,haien dinastiari hasiera 

eman zitzaion (gaur arte mantendu dena).  

                                                      
2 Herbehereak monarkia hispaniarraren menpe egon ziren ehun urtez baino gehiagoz, alegia, Carlos I.aren garaietatik (XVI.mendetik) 

1648.urtera arte. Bertakoek dena den, ez zuten erraz onartu Austriar dinastiaren menpekotasuna eta enfrentamenduak oso ugariak izan 

ziren, (80 urteko gerra izenez ezagutzen dena). Velazquezen “Bredaren errendizioa” koadroa, (bertan ageri dena), holandar eta 

hispaniar tropen arteko gerra luze horren erakuslea da, (nahiz eta honetan zehazki, holandarren errendizio bat erakusten den, Breda 

hirikoa hain zuen).   
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18.GAZTELAKO ERRESUMAREN ETA ARAGOIKO KOROAREN ARTEKO BATASUNA 

o Zer da?/Garaia? Isabel Gaztelako erregina eta Fernando 

Aragoiko erregea ezkondu eta gutxira (1479an),bi 

erresumen arteko batasun dinastikoa bermatu zen (ez 

politiko).  
 

o Ezaugarriak:  

- Erresuma bakoitzak beraz, bere independentzia politikoa 

mantendu zuen; bi koroen bat egiteak ez zuen Aragoi eta 

Gaztelako batasun politikorik suposatu, ez baitzen inolako botere zentralizazio edo batasunik eman. 

Alegia,erresuma bakoitzak bere foruak,erakundeak (gorteak), aduanak,zerga sistema,hizkuntzak,muga zein 

lurrak3, etab. mantendu zituen.  
 

- Bi lurraldeak batzen zituena beraz, errege instituzioa izan zen, alegia, aurrerantzean errege berak partekatu 

zituzten, (batasun dinastikoa). 
 

- Errege berek aginduta ordea, zenbait ildo politiko komunak markatzen saiatu ziren erresuma bietan.  

� Erregearen funtzio eta papera indartzen ahalegindu ziren nobleen aurrean.  
 

� Kristautasunaren defentsa sutsua egin zuten eta honetarako, 

tribunal bera sortu zuten Elizaren laguntzaz, inkisizioa 

(XIX.mendera arte indarrean egon zena eta heriotza zein 

tortura askoren erantzule izan zena.  
 

� Kanpo politika espantsionistarekin jarraitu zuten, nahiz eta 

erresuma bakoitzak bere konkista propioak pagatu eta 

bereganatu. Amerika esaterako, Gaztelaren menpeko lurrak 

ziren, Italiar lurrak ordea, Aragoirenak.  
 

o Amaiera: Egoera bere horretan mantendu zen Ondorengotza Gerrara arte (1714),hots,Borboien dinastiaren 

ezarrerara arte, zeinarekin Aragoiko koroko lurraldeek, hots, Aragoi, Katalunia, Valentzia eta Balearrak bere 

foruak galdu zituzten Planta Berriko Dekretuen bidez.  

 

                                                      
3 Gaztelako koroak lurralde gehiago zituen bere gain, penintsulakoaz gain, Amerikako lurrak ere bere menpekoak zirelako. Lur gehiago 

izatean, baliabide gehiago zituen, eta baita zergak ordaintzen zituen biztanle kopuru handiagoa ere.  

III.GAIA (definizioak) 

MONARKIA HISPANIKOAREN SORRERA ETA HEDAPENA (1474-1700)  
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19.NAFARROAKO KONKISTA     (Nafarroa Gaztelako koroan sartzea) 

o Zer da?/Garaia? 1512an,Fernando errege Katolikoak,Gaztelaren izenean eta 

Albako Dukearen laguntzaz, Nafarroaren konkista agindu zuen, Nafarroak 

horrela bere erregetza propioa galduz. 
  

o Ezaugarriak:  

- Konkista ulertzeko aintzat hartu beharreko faktoreak:  

� Testuingurua: konkista testuinguru espantsionistaren garaian egin zen, 

europar potentzien zabaltze garaian. Nafarroa aspaldian zegoen Frantzia eta Gaztela-Aragoiren ikusmiran 

� Nafarroako leinu nagusienen arteko gatazkek,Agramondarren eta Beaumondarren barne istiluek,konkista 

erraztu zuten (azken hauek Errege Katolikoei laguntza emanez).   

� Errege katolikoek Aita Sainduaren aurrean zuten prestigioa, azken honek, konkistari oniritzia eman zion.  
 

- Konkista azkarra izan zen eta Nafarroako azken errege-erreginek, Katalina Foix-koa eta Juan de Albretek, Behe 

Nafarroara ihes egin behar izan zuten (erreinua bertara mugatuta geldituz).   
 

- Hainbat nafarrek erresuma berreskuratzeko saiakerak egin zituzten arren 

(Noain eta Amaiurko gudetan kasu), hauek porrot egin zuten. Hauen 

ondoren, gaztelau agintariek nafar gaztelu guztien suntsiketa agindu zuten.  
 

o Ondorioak:  

-  1515ean,Burgoseko gorteetan,berretsi egin zen Nafarroa Gaztelaren 

barneko erresuma zela eta Nafarroan, Inkisizioa eta erregeen ordezkaritza figura ezarri ziren.  

-  Hala ere,Nafarroak erresuma izaerari eutsi zion, alegia, bere foruak (lege propioak),gorteak, aduanak, 

moneta,zerga sistema… mantendu zituen, hein handi batean beraz, independentzia politikoa.  Egoera honek 

horrela izaten jarraitu zuen 1841. arte (Lege Itundua indarrean jarri  arte).  
       

16.JUDUEN KANPORAKETA  

o Zer da?/Garaia?1492an,errege-erregina katolikoek,jainkoaren izenean, kristautasunera konbertitu nahi izan ez 

zuten judu guztien kanporaketa dekretatu zuten Gaztela eta Aragoitik. Juduak ez ziren soilik penintsulako 

erreinuetatik kanporatuak izan, baita Europako gehientsuenetatik ere, (Nafarroatik esaterako, 1498an). 
 

o Ezaugarriak:  

- Juduak aspalditik pairatzen zuten jazarpena eta kanporaketa kristautasuna nagusitzeko aitzakian egin zen. 

Kanporaketa Elizaren oniritziz egin eta inkisizioaren eskutik gauzatu zen.  

- Kalkulatzen da 150.000 juduk ihes egin zutela (gehienak Afrikan errefuxiatuz). Judu hauek sefardi izenez 

ezagutzen dira, (egun oraindik dirautenak, jatorriz penintsularrak eta gaztelania zaharrean mintzo direnak).  
 

o  Ondorioak:  kanporaketak ondorio negatiboak izan zituen arlo askotan: familia asko banatuta gelditu zen, 

milaka pertsona bere etxe zein lurraldetik ihes egitera derrigortu zen beste nonbait errefuxiatzera behartuz… 

Penintsulako erresumako ekonomian zein medikuntzan ere nabari izan zen, juduak garaiko “bankariak” eta 

mailugileak zirelakoz eta medikuntzan adituak.   
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21. KONTRATAZIO ETXEA   

o Zer da?/Garaia? Amerikaren konkistaz 

geroztik (XVI. hasieran) Errege 

Katolikoek sortutako erakunde 

ekonomikoa Amerikako merkataritza 

kontrolatzeko. Egoitza Sevillan izan 

zuen XVIII.mendera arte.  
 

o Funtzioak:  

- Kontratazio etxearen funtzio nagusiena:Amerikako merkataritzaren gaineko monopolioa bermatzea zen. Hau 

da, Amerikako merkataritza trafikoaren gaineko kontrol absolutua egitea. 

� Esportazio eta inportazio guztien kontrola: Amerikara ateratzen ziren merkantzia guztiak (pertsona-

produktuak) Sevillatik abiatu behar ziren eta inportazio guztiak ere Sevillan porturatu behar ziren.  

� Aduana zergak Kontratazio etxeak kontrolatzen zituen. 

- Eskumen judizialak ere bazituen, (delituak epaitzeko eskubidea). 

- Nabigazio eskola,kartografia zentroa… bertan zeuden ere.  
 

o Amaitzeko: XVIII.mendean Borbonek egoitza Sevillatik Cadizera pasatu zuten eta mende bukaeran, 

kontratazio etxeak amerikar merkatuaren monopolioa galdu zuen, Carlos III. erregeak portu gehiago 

zabaltzean, (despotismo ilustratuaren garaian).  

 

22. CARLOS I.AREN LURRALDE OINORDEKOTZA   

o Nor da?/Garaia? Carlos I.a Austriako dinastiari hasiera eman zion erregea izan zen (XVI.mendean) eta errege 

Katolikoen zein Austriako Maximilianoren biloba izateagatik,izugarrizko lurralde oinordekotza jaso zuen (inoiz 

Hispaniako koroak ezagututako zabalena).  
 

o Ezaugarriak:  

- Jasotako lurraldeak:  

� Amarengandik (Juana Eroa): Isabel 

Katolikoaren lurraldeak (Gaztela-Nafarroa 

eta Afrika zein Amerikako lurrak) eta 

Fernando Katolikoarenak (Aragoiko koroa; 

Aragoi,Katalunia,Valentzia,Balearrak eta 

Italiar lurrak).  

� Aitarengandik (Felipe Ederra): 

batetik,Maximiliano Austriakoaren lurrak 

(Austria) eta Germaniar Inperio Santuaren enperadore titulua. Bestetik,amona Maria Borgoñakoaren lurrak 

(Herbehereak eta Flandes).  
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- Lurralde anitzek osaturiko inperio zabala izan zen, bakoitzak bere hizkuntza ohiturak eta erakundeak 

mantendu zituelako. 

- Lurralde horren zabal eta anitza erreinatzeko zailtasunak izan zituen, Europa iparraldean erlijio protestantea 

hedatu zelako eta penintsulan zenbait matxinadei aurre egin behar izan ziolako. Frantziarekin halaber, 

gerretan aritu zen Italiako iparraldearen kontrolarengatik.  
 

o Amaitzeko: Barne arazo ezberdinak zirela eta abdikatu egin zuen bere lurraldea semearen (Felipe II.aren) eta 

anaiaren artean banatuz.Herbehereak eta Gaztela-Aragoiko koroaren lurrak semeari utzi zizkion.  

 

23. CATEAU CAMBRESISEKO TRATATUA  

o Zer da?/Garaia? Felipe II.aren garaian, XVI.mendearen 

erdialdean,(1559), Hispaniar koroaren, Frantziaren eta 

Ingalaterraren artean sinaturiko bake akordioa izan zen, 

haien arteko gatazkei frenoa jartzeko helburua izan zuena. 

Tratatua Frantziako Cateu Cambresiseko gazteluan sinatu 

zen, (hortik izena).   
 

o Ezaugarriak:  

- Testuingurua: hitzarmena europar potentzien hedapen politikaren garaian sinatu zen, zeinak herrialde 

europarren arteko gerrak piztu zituen. Norgehiagoka handienak Frantzia eta Hispaniar monarkiaren artekoak 

izan ziren, urteetan gerran dihardu zutenak; 

� XVI.mendearen hasieran, Carlos I. (monarkia hispanikoaren errege eta Germaniako enperadorearen) eta 

Francisco I. Frantziako erregeen garaian, biek eraso egin zioten elkarri bestearen lurraldeak bereganatuz. 

Garai honetan, italiar iparraldeko lurrengatik borrokak izan zituzten.  

� Felipe II.aren garaian, Ingalaterra ere gerretan sartu zen Frantziaren kontra eta hispaniar koroaren alde, 

izan ere, Ingalaterrako orduko erregina Felipe II.aren 

emaztea zen.  

- Cateu Cambresisek bakea ekarri zuen erreinu hiruren artean, 

akordio batzuetara iritsi ondoren;  

� Lurren itzulera: Frantziak okupaturiko lurrak hispaniar 

monarkiari itzuli zitzaizkion eta alderantziz, Hispaniar koroak 

bere gain harturiko lurralde frantsesak itzuli zituen.  

� Bakeari eusteko helburuz, zenbait ezkontza hitzartu ziren 

dinastia frantseseko kideen eta italiarren artean eta Frantzia zein Hispaniaren artean erlijio protestanteari 

frenoa jartzeko lankidetza adostu zuten.  
 

o Ondorioak: bakeak europar potentzien arteko tentsioak baretzea ekarri zuen urte batzuen buruan. Era berean, 

monarkia hispanikoaren gailentzea bermatu zuen, Europako orduko potentzia handiena izatea ziurtatu zuelarik.  
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24. LEPANTO  

o Zer da?/Garaia? XVI.mende bukaeran, (1571) Lepantoko golkoan, Grezian, lehiaturiko itsas guda potentzia 

kristauen eta turkiar musulman otomandarren artean.  

 

o Ezaugarriak: 

- Testuingurua: Europako hego 

mendebaldean potentzia 

kristauak ziren nagusi eta 

ekialdean, inperio turkiar 

musulmana. Batzuk zein 

besteak, haien erlijioa 

Mediterraneo osoan hedatu 

nahian zebiltzan. 

Otomandarrak Afrikako iparraldea kontrolatzeaz gainera, Balkanetara hedatzen hasiak ziren.  
 

- Kristauek, Hispaniar monarkiaren erregeak, (Felipe II.a),  Veneziako errepublikak eta Aita Santuak, inperio 

otomandar musulmanaren hedapena ekiditeko bat egin zuten, (Liga Saindua izenarekin ezagutzen dena). 
  

- Guda kristauek garaitu zuten eta ospetsua egin da besteak beste, Cervantes idazleak bertan parte hartu 

zuelako, (baita besoa galdu ere, horretatik datorkio “Lepantoko besamotzaren” ezizena).  
 

o Ondorioak: garaipen kristauak otomandarren hedapena mendebalderantz ekidin izan zuen.  
 

25. BALIDOAK   

o Nortzuk dira?/Garaia? Austriar Txikien garaian (XVII.mendean) Felipe III. 

erregeak sortutako kargu politikoa. Garrantzi handiko figura politikoak izan 

ziren,maiz erregeen izenean agindu baitzuten. Espainian ezezik, Europako beste 

monarkietan ere holako figura egon zen (Frantzian edota Ingalaterran adibidez) 
 

 

o Ezaugarriak: 

- Erregearen konfiantzazko pertsonak ziren, baina ez zen kargu ofiziala. Alegia, 

erregeak izendatzen zuen nobleen artean eta bere konfiantza galtzen zuenean 

balidoak boterea  galtzen zuen. 

- Eskumen oso zabalak zituzten.Errege askok haien esku utzi zituzten erreinuari 

zegozkien erabaki ekonomiko eta politiko nagusienak. Honek ustelkeria nagusitzea ekarri zuen, balidoek bere 

ingurukoen artean faboreak eta pribilegioak banatu zituztelako. Korrupzioaren eraginez figura kritikatua izan 

zen, fabore horiek lortzen ez zituzten nobleen eta karguen artean.     

- Botere handiko balidoak egon ziren,haien artea: Lermako Dukea, Olivares Konde Dukea edo Godoy. 
 

o Amaitzeko: Borboien garaian balido izena erabiltzeari utzi zioten, (Estatu idazkari deituz), baina  instituzioa 

XIX.mende hasierara arte indarrean egon zen, azken  balidoa: Godoy izanik, (Carlos IV.arena). 
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26 MORISKOEN KANPORAKETA    

o Nortzuk dira?/Garaia? Moriskoak,Birkonkistaren amaieraz geroztik, Iberiar Penintsulan bizi ziren musulmanak 

ziren. 1609an kanporatuak izan ziren (Felipe III. erregeak horrela aginduta).   
 

o Ezaugarriak: 

- Morisko gehienak Granadan eta Aragoiko koroaren kostaldean, (Valentzian) kokatzen ziren.  

- Errege Katolikoek denak kristautzera (bataiatzera), behartu zituzten eta nahiz eta ezkutuan, bere ohiturak 

mantendu eta islama praktikatzen jarraitu zuten. Horregatik, Felipe II.aren garaiaz geroztik (XVI.bukaera) 

beren egoerak okerrera egin zuen: inkisizioak jazarriak izan ziren, desjabetzeak,  mota guztietako debekuak 

(haien hizkuntzan mintzatzeko, janzkera eta sinbolo musulmanak eramateko…) ezarri zizkieten, etab.Honen 

aurrean,Alpujarretan, (Granadako mendizerran),matxinatu ziren eta ondorioz,Granadatik kanporatuak izan 

ziren, Gaztelako beste guneetara eta Levanteko kostaldera ihes eginik.  

- Erabateko kanporaketa ordea,1609an dekretatu zuen Felipe III.ak,Jainkoaren eta fede katolikoaren izenean 

egin zuena eta aitzakiatzat hartuz 

Otomandarrekin konplotean aritzea.  

- Kalkulatzen da 300.000 moriskok Iberiar 

Penintsula utzi behar izan zutela, Afrika 

iparraldean errefuxiatuz. 
 

o Ondorioak: Kanporaketa giza drama bat izan 

zen, familia asko berezitu eta milaka pertsona 

beren sorterritik kanporatuak izan zirelako. 

Estatuarentzat ere ondorio negatiboak ekarri 

zituen,bereziki Aragoiko koroan.Gehiengoa 

Levante inguruan bizi zen eta nekazaritza nahiz 

artisautzan adituak ziren eta lan-esku 

nagusiena osatzen zuen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por tan largo discurso de años he procurado la conversión de los 

moriscos de este reino de Valencia y del de Castilla y los edictos [..] y 

diligencias que se han hecho para convertirlos a nuestra fe y lo poco que 

todo ello ha aprovechado [ ..]. He resuelto que se saquen todos los moriscos de este reino (…) 

Primeramente, que todos los moriscos de este reino, así hombres como 

mujeres con sus hijos, dentro de tres días [ ..] salgan de él y vayan a 

embarcarse a la parte donde el comisario les ordenare, (…), para 

embarcarse en las galeras y navíos que están aprestados para pasarlos en Berbería, adonde los desembarcarán(…)  

Y el que no lo cumpliere incurra en pena de vida,que se ejecutará irremisiblemente. 

Que cualquiera de los dichos moriscos que, publicado este bando, y 

cumplidos los tres días, fuese hallado fuera de su propio lugar, pueda 

cualquier persona, sin incurrir en pena alguna, prenderle y desvalijarle, 

entregándole al Justicia del lugar más cercano, y si se defendiere lo pueda matar (…).  

Valencia a veinte y dos días del mes de septiembre de 1609 
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27. NAFARROAKO ERREINUAREN DIPUTAZIOA  

o Zer da?/Garaia:  XVI. mende bukaeran Nafarroako 

Gorteek sortutako erakundea, Gorteetan bilduta ez zeuden 

bitartean,hauek hartutako erabakiak betetzeko helburuz.4  

o Ezaugarriak: 

- Osaera: Gorteetako hiru besoek edo estamentuek 

izendatutako 7 kide nafarrek osatzen  zuten eta Iruñeko Gotzainak zuzentzen zuen.  

- Bozka sistema: Erabakiak boto kopuruaren arabera hartzen ziren, ez estamentuka 

- Funtzioak:  

� Erregeek emandako aginduak ez onartzeko ahalmena zuen, (pase foral eskubidea zeritzona), baldin 

eta agindu hauek, Nafarroako foruen edo Zuzenbidearen kontra egiten bazuten. Kasu hauetan 

horrelako esaldia erabiltzen zen; agindua “onartuko da baina ez da beteko”.  Agindua aurrera 

ateratzekotan erregeak horrela esanda, kontraforu izena hartzen zuen, (foruen kontrako agindua). 

� Funtzio fiskalak (erabakitako zergak nola bildu behar ziren adosten zuten) 

�  Gorteek onarturiko legeak erregeari (balido edo idazkariari) aurkeztea. Aro Modernoaren zehar, 

Gorteak gero eta gutxiago biltzen zirelarik, Diputazioaren erantzukizuna gero handitu zen.  
 

o Amaitzeko: 

- XIX.mendean, liberalismoaren etorrerarekin, saiakera bat baino gehiago egon zen erakunde hau 

desagertzeko, zentralismoa ezartzean, (Independentzia Gerran eta Hiru urteko Liberalean).  

- Nafarroako berezko beste erakundeak bezala, Erreinuko Diputazioa 1841ean desagertu zen, I. 

Karlistaldiaren ondoren. Foruak Aldatzeko Legea (edo Lege Itundua) onartu zenean,  Probintzia 

Diputazioa bihurtu baitzen (geroztik funtzio fiskalak5 izan zituen) 

 

28. PIRINIOETAKO BAKEA  

o Zer da / Garaia: 1659an, Espainia eta Frantziako monarkien 

artean sinatutako ituna Faisanen Irlan, (Bidasoa ibaiaren 

bokalean), zehazki, Felipe IV eta Luis XIV. artean. Honekin bien 

erresumen artean egondako gerrari amaiera emanez. Itunak 

halaber, Frantziaren nagusitasuna eta Hispaniar monarkiaren 

gainbehera egiaztatu zuen.  

                                                      
4  (Diputazio Jauregia), gaur egungo Nafarroako Gobernuaren egoitza. XIX.mendean eraiki zen, Probintzia Diputazioaren 

egoitza izateko. 

5  Zegak jaso eta administratu 
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o Frantzia eta Hispaniar monarkiaren arteko gerrak: 

- XVII.mendean “30 urteko gerra” 6: gauzatu zen Europar potentzia nagusienen artean, aurrez aurre monarkia 

hispaniarra eta frantsesa jarri zituenak, (besteak beste). Hau, Westfaliako bakearekin amaitu zen, hispaniar 

koroa galtzaile nagusi izanik, (Holanda hispaniar korotik independizatu zen7 eta barne gatazkak lehertu ziren) 8.  

- Westfaliako bakeak (1648), Europan gerren amaiera ekarri zuen, baina ez ordea,  Frantzia eta Hispaniar 

monarkiaren artean, hauek gerran jarraitu baitzuten 1659an Pirinioetako Bakea sinatu arte.  

� Frantsesek katalanak lagundu zituzten Felipe IV.aren kontra hasitako iraultzan. Katalanek ez zuten Olivares 

balidoaren dekretua onartu nahi izan, (Arma Batasuna) gerraren gastuak ordaintzera eta soldaduak ejertzitora 

bidaltzera behartzen zituen legea, (haien foruen kontra eginik).   

� Frantziaren interesa ez zen zehazki katalanak laguntzea, Kataluniako subiranotasuna lortzea eta Hispaniako 

monarkia are gehiago zanpatzea baizik.  

� Frantziako ejertzitoa Kataluniako iparraldea kontrolatzera ere 

iritsi zen, baina azkenean, Felipe IV.ak katalan foruak 

errespetatuko zituela zin egin zuen eta katalan nobleziaren 

gehiengoak bere alde eginez.  

� Gerra azkenik Pirinioetako bakearekin amaitu zen.  
 

o Pirinioetako bakearen ondorioak: 

- Hispaniar monarkiak zenbait lur galdu zituen, Frantziaren 

esku gelditu zirenak, horien artean, Roselló (ordura arte Hispaniaren menpekoa zena).  

- Espainia eta Frantziaren arteko muga beraz, Pirinioetan finkatu zen.  

- Bakeari eusteko, Luis XIV. Frantziako erregea, Felipe IV.aren alabarekin ezkondu zen.  

- Itun honek Frantziaren nagusitasuna bermatu zuen Europan eta Hispaniar monarkiaren gainbehera.  

                                                      
6 30 urteko gerra, 1618-1848 urte bitartean, Europar potentzien artean egondako gerra izan zen. Gerra hasieran, erlijio gerra izan 

zen, Germaniako inperioan lehertu zena kontra erreforma edo protestanteen hedapena ekiditeko eta kristautasunaren defentsan, 

(hasieratik germaniar autoritateek Gaztelaren laguntza izan zuten. Baina denborarekin, beste hainbat arrazoi tarte zirela, europar 

potentzia gehienak sartu ziren gerran. Aurrez aurre lehiatu ziren besteak beste, Inperio Germaniarra eta Hispaniako Monarkia, 

Frantzia eta Ingalaterraren kontra. Azken hauek atera ziren garaile.  
 

7 Herbeheretan, (hispaniar monarkiaren lurrak zirenetan), korronte protestantea zabaldu zen, (kalbinismoa). Holandarrak gerra 

testuingurua aprobetxatuz, monarkia hispaniarraz independizatzeko gerratea hasi zuten, (Ingalaterraren eta Frantziaren 

laguntzaz). Westfaliako bakearekin, 30 urteko gerrari amaiera eman eta Holandako Errepublikaren independentzia aitortu zen.  
 

8 Gerraren kosteak eta ejertzitoaren soldaduen hornitzea Gaztelako koroak bere gain hartu zituen, baina hau ez zen nahikoa.  

Honen aurrean, Olivares Konde Dukea, (Felipe IV.aren balidoa), “Arma Batasunaren dekretua” aurrera ateratzen saiatu zen, 

Hispaniar monarkiaren gune autonomo guztiei, (Aragoiko koroaren lurraldeak barne), armadan gizon zein diruarekin hornitzeko 

agindua emanez. Honen aurrean, Katalanak matxinatu ziren. Horrez gain, 30 urteko gerraren testuinguruaz eta Hispaniarrak 

Europan zituzten porrot militarrez baliatuta Portugal,  independentzia aldarrikatzeko gerra hasi zuten, 1668an lortu zutena. 

Gogoratu beharra dago Portugal Gaztelaren barruan gelditu zen Felipe II.aren garaietan. 
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He juzgado conveniente... abolir y 

derogar enteramente, como desde 

luego doy por abolidos y derogados, 

todos los referidos fueros, 

privilegios, práctica y costumbre 

hasta aquí observadas en los 

referidos reinos de Aragón y 

Valencia; 
 

Planta Berriko Dekretua 

 

 

5.1.BORBOIEN DINASTIAREN EZARRERA      

Borboien dinastia XVIII.mendearen hasieran ezarri zen Espainian.Azken Austriarra (Carlos II), 

ondorengorik gabe hil zen eta Gaztela eta Aragoiko koroak Felipe d´Anjou Borboiari utzi zizkion. 

Austriako dinastiak koroa berari zegokiola argudiatu zuen eta Felipe V.ari gerra deklaratu zion.Horrela 

hasi zen 1701 eta 1714 urte bitartean iraun zuen gerra, ondorengotza gerra. Izaera bikotzeko gerra izan 

zen, zibila eta nazioartekoa. Gaztela eta Aragoiko koroen auzia,Europa mailako potentzia nagusienen 

arteko gerra bihurtu zen.   

o Zibila:    

� Felipe d `Anjouren alde (Felipe V ere deitua),Gaztelak eta Nafarroak egin zuten.  

� Carlos Artxidukearen alde (Austriarren familiakoa): Aragoiko koroak egin zuen (Aragoi-Katalunia, 

Valentziak eta Balearrak).Frantziako Borboiek jada,politika zentralista sutsuari ekina zioten eta Aragoi 

foruak galtzearen beldur zen.Horregatik nagusiki egin zuen  Austriarren alde.  

o Nazioartekoa:     

� Felipe V.aren alde Frantziak egin zuen (Borboien dinastiak,alegia).  

� Carlos Artxidukearen alde,Austriako Inperioak, Britainia Handia eta Holandak egin zuten. Azken bi 

hauek Austriarekin batu ziren Frantziaren hedapena eta indarra handitu ez zedin. Hiruren artean 

Aliantza Handia eratu zuten.  

 

Hasiera batean Britainia Handiak Austriarren alde egin bazuen ere,Carlos Artxidukea Austriako 

enperadore izendatzean,Aliantza Handitik atera eta bi bandoen arteko bitartekari bihurtu zen.Gerra 

Borboien garaitu zuten eta 1713 eta 1714.urteetan,bake itunak sinatu ziren:Utrecht eta Rastadt. Itun 

hauek Felipe V.a Borboiaren monarkiari legitimitatea eman zioten.Hala ere,Britainia Handiaren presioaren 

ondorioz,debekatuta gelditu zen Frantzia eta Espainiako koroen batzea. Britainia Handiak gainera, onurak 

jaso zituen Utrechet eta Rastadteko itunetan bitartekari lanetan ibili izanagatik, besteak beste, Menorka 

eta Gibraltarreko uharteak bereganatu zituen. Azken hau, ezinbestekotzat bihurtu zen Britainiarrentzat 

Afrika eta Ipar Amerikako merkataritza triangeluarrean, (esklabotzaren trafikoan oinarritu zena, Afrikatik 

esklaboak gatibu hartzen zituzten ondoren, Ipar Amerikan saldu eta haien lanari esker lortutako 

elikagaiak, Britainiar uharteetara berriz ere ekartzeko).  

 

Gerra bukatu ondoren (1714an) Felipe V.ak planta berriko 

dekretuak agindu zituen.Hauen  ondorioz,Aragoiko koroak bere foruak 

eta erakunde guztiak galdu zituen.Alegia,Aragoi, Katalunia, Valentzia 

eta Balearrak,Gaztelaren legislaziopean gelditu ziren guztiz.Nafarroak 

eta Baskongandetako probintziek ordea,mantendu egin zituzten (gerran 

Borboien alde egin izanagatik).Planta berriko dekretuak Borboien 

zentralismo politikoaren lehendabiziko urratsa izan ziren.  

V.GAIA (teoria) 

BORBOIEN ERREFORMISMOA ETA FRANTZIAREKIKO HARREMANAK 
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5.2.BARNE POLITIKA:ABSOLUTISMOA ETA DESPOTISMO ILUSTRATUA  

Borboien dinastiaren helburu nagusienetako bat, monarkiaren boterearen indartzea izan zen. Alegia, 

erregeen botere absolutua bermatu nahi izan zuten.Honetarako,Frantziako ahaideen ildo politikoak 

jarraitu zituzten (zentralismoa eta uniformetasuna). Haien asmoa, erresuma guztian monarkiaren 

agintea ezartzea izan zen, tokian tokiko gorteen gainetik aginduz eta foruei muzin eginez. Planta Berriko 

Dekretuen bidez ordura arteko gune autonomoz osatutako erresuma izateari utzi zion Hispaniako koroa, 

salbuespen bakarra Nafarroa eta Vascongadetako probintziak izanik, (zeinak haien alde egin zuten 

gerran).  

 

XVIII.mendea halaber,Ilustrazioaren garaia izan zen (Argien mendea). Ilustrazioa,Europan hedatu 

zen mugimendu kulturala izan zen.Tokian-toki ezberdina izan arren,funtsean ilustratu guztiek oinarri 

komunak zituzten.Denek,arrazoiaren eta ikerketa zientifikoaren dibulgazioa bultzatzen zuten eta 

herrialdeen garapen ekonomiko nahiz kulturalarekin arduratuak zeuden.Erreforma ekonomiko, politiko eta 

sozialak bultzatzearen aldekoak ziren eta erregeei hauetan inplikatzeko eskatu zieten. Mugimendu 

nagusiena Frantzian gauzatu zen, besteak beste, Diderot, Voltaire, Montesquieu eta Rosseau 

pentsalarien eskutik, azken bi hauen ekarpen nagusienak hurrenez hurren, botere banaketaren eta herri 

subiranotasunaren ideiak. Espainiako ilustratuek frantsesak izan zituzten eredu eta ilustratu opetsuenen 

artean, Gaspar Melchor de Jovellanos dugu, besteak beste, bere nekazaritzaren erreformen inguruko 

obrengatik Europan ere errekonozitua izan zena.  

 

Europako errege absolutu gehienek,ilustrazioaren zenbait 

ekarpenekin bat egin zuten.Errege asko ilustratuen kritiken eta 

presioen beldur zen eta honen aurrean,itsura moderno eta ilustratua 

hartu zuten. Modu honetan jaio zen despotismo ilustratuaren 

izenarekin ezagutzen den gobernatzeko modua. Funtsean honetan 

zetzan: erregeek itxuraz,ilustrazioaren mugimenduarekin bat egin 

zuten eta haien planteamendu erreformatzaile batzuk aplikatu 

zituzten.Baina haien benetako helburua ez zen gizarte eta 

sistemaren erreforma modernoa izan,haien botere absolutua 

mantendu eta indartzea baizik. Espainian Carlos III.a kontsideratzen 

da despota ilustratu nagusiena.  

 

Despotismoaren garaian bultzatu zituzten erreforma gehienak ekonomikoak izan ziren, 

merkataritza sustatzera eta ondorioz, ekonomiaren goratzera bideraturikoak. Helburua, ahalik eta 

aberastasun gehien sorraraztea zen, hiritarrek zerga kopurutsuak ordain zitzaten, besteak beste. Gauzak 

honela, mestaren pribilegioak mugatu ziren eta barne merkataritza sustatzeko Cadizeko kontratazio 

etxearen monopolioarekin amaitu zen, (1765), portu gehiago zabalduz, bai Amerikan zein Penintsulan. 
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Ekonomia jardueren modernizazioa eta ikerketak sustatzeko halaber, Herriaren Adiskideen Elkarteak 

zabaldu ziren, (lehenengoa Euskal Herrikoa izanik, Peñafloridako kondeak gidatua). 

 

Carlos IV. erregearen garaian, bere balidoa Godoy, zenbait erreforma ilustratu martxan jartzen 

saiatu zen, Espainiako egoera ekonomiko kaskarrari aurre egiteko helburuz. Erresumak nekazaritza krisi 

larria pairatzen zuen eta honek, krisi fiskala leherrarazi zuen. Godoyk, estatuaren diru publikoa 

handitzeko eta nekazaritza bultzatzeko helburuarekin, eliz lurren desamortizazioak bideratzeko 

proiektua diseinatu zuen eta pribilegiatuek ere, zergak ordaindu behar zituztela aipatzera iritsi 

zen. Erreforma hauek alabaina, ez ziren aurrera eraman, estamentu pribilegiatuen oposizio 

irmoarengatik. Honek erakusten du, espainiar monarkian, ilustrazioaren izpiritu erreformatzaileak 

ez zuela Antzin Erregimena inolaz ere kolokan jartzera iritsi.  

 

5.3.KANPO POLITIKA: FRANTZIAREKIN HARREMANAK     

Ondorengotza Gerrarekin dinastia Borboia Frantzian mugatuta egoteari utzi zion. Alabaina, 

Utretcheko itunek argi utzi zuten moduan, bi koroak ez ziren batu, alegia, erresuma bietan ezin zuen 

errege berak agindu, Frantzia eta Espaniaren bat egite politikoa mugatuta geldituz. Modu guztiz, 

Borboiekin dinastian, aurreko mendeetako etsaitasuna baretu zen Frantzia eta Espainiaren artean. 

Ahaidetasunak zenbaitetan, elkar laguntzera eta kolaboratzera eraman zituen. Honen proba dira, bai 

Felipe V.aren eta baita Carlos III.aren garaian bi erreinuen artean egindako Familia Itunak.  

 

Bi erreinuen arteko harremanek modu guztiz, 

kolpe gogorra jaso zuten Frantziako Iraultzaz 

(1789), geroztik. Frantzian Errepublika aldarrikatu 

zen (1792) eta hilabete batzuk geroago, Luis XVI.a 

erail zuten, (1793). Erregimen liberala Espainiara 

hedatzearen beldurrez eta Aitzin Erregimena zein 

monarkia absolutua defendatzeko helburuz, Carlos 

IV. Espainiako erregeak, errepublika frantsesarekin 

harremanak hautsi zituen. Era berean, bere lehen 

ministro edo balido zen Godoyren bitartekaritzaz, Frantziar errepublikaren kontra zeuden indar 

europarrekin batu zen, (Ingalaterrarekin eta Austriarekin) eta ondorioz, gerra lehertu zen, Frantzia eta 

Espainiaren artean, Konbentzio Gerra (1793-95). Bi urte ondoren alabaina, porrot militarrak eta frantziar 

ejertzitoa penintsularen iparraldea okupatu zuela ikusita,9 Godoyk Frantziarekin bakea negoziatu zuen, 

Basileako bakea, zeinaren ondotik, bi herrialdeen arteko harremanak berriz ere estutu ziren. 

                                                      
9 1794.urtean tropa frantsesek Baztan eta Orreagatik Nafarroara sartu eta iparraldea okupatu zuten, baita Irun eta Donostia ere.  Ordurako 

jada, Kataluniako iparraldea hartua zuten. 1794-95 bitartean, tropa frantsesek hegoaldera hedatzen jarraitu zuten, Bilbo eta Gasteiz ere 

okupatzera iritsiz.  
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“Entendimenduzko politikaren garaiari” eman zion hasiera, monarkia hispaniarra Frantziaren etsai 

izatetik, aliatu izatera pasatuz. Gauzak honela,Godoyk laguntza militarra eskaini zion10 Napoleoni 

Europako potentzien kontra egiteko eta bien artean hainbat paktu sinatu zituzten, horien artean 

aipagarriena Fontainebleauko ituna (1807), izanik. Ordurako jada, Napoleon Bonaparte zen 

Frantziako enperadorea eta Europan barna inperio liberal handia eratzen hasia zen, eta bere 

etsairik handienari, hots, Britainia Handiari europar kontinentearen ateak ixteko, blokeo 

kontinentala ezarri nahi zion. Honetarako ordea, Atlantikoko kostalde osoa bere gain hartu 

beharra zuen eta Portugal konkistatzea falta zuen. Itsasotik hartzea ezinezkoa zuen, ezen tropa 

britainiarrek kostalde portugesa babesten zuten eta horregatik, penintsula zeharkatu beharra 

zuen. Fontainebleauko itunak horretarako baimena eman zion. Godoyren figura klabea izan zen 

itun honen sinatzean, (Napoleoni baimena ematearen trukean, Portugalen zati bat bere gain 

geldituko zen). Ituna sinatzearen ondoren, tropa frantsesak Espainiara sartu ziren, baina 

hauetariko asko,hiri ezberdinetan finkatu ziren (Iruñean kasu). “Okupazio adiskidetsu” 

honek,herriaren beldurra eta haserrea piztu zuen.Testuinguru honetan, Aranjuezeko matxinada 

lehertu zen 1808an. Honetan, hainbat pribilegiatu zein herritar, erregearen seme oinordekoa zen 

Fernando VII.arekin batera, Carlos IV. eta Godoyren aurka altxatu eta honen abdikazioa eskatu 

zuten. Matxinoek garaituta, Fernando VII. Espainiar monarkiaren errege bihurtu zen. Hilabete 

eskas batera, Napoleonekin Baionan bilduta zegoela, tronua frantses enperadoreari ematera 

behartuta izan zen. Honek, bere anaia Jose I. Bonaparte izendatu zuen errege eta tropa 

frantsesak penintsula okupatu zuten. Napoleonen inbasioarekin,Espainiako erregeak kanporatuak izan 

ziren eta Jose I. Bonaparte (Napoleonen 

anaia) errege berria bihurtu zen. Berarekin 

ezagutuko du Espainiak lehenengo aldiz 

Erregimen Liberala, (1808ko Baionako 

konstituzioan oinarritua). Gertaera hauek, 

(zehazki 1808ko maiatzaren 2an 

Madriden agindu ziren fusilamenduek), 

hasiera eman zioten Independentzia 

gerrari, sei urtez iraun zuen okupazio 

frantsesaren kontrako gerrari, (1808-14).  

 

                                                      
10 Laguntza militarrik sonatuena, Trafalgarreko batailan eskainitakoa izan zen. Cadizeko golkoan Frantzia eta Espainiako tropak 

Ingalaterraren kontra borrokatu ziren,lehenengoek porrot izugarria jasoz. Trafalgarreko porrotaren ondoren,herritar xumeenen artean 

Godoyrenganako mesfidantza zabaldu zen. Izan ere, 1000 pertsonatik gora galdu zuten bizia, (gehienak nekazari eta soldadu 

xumeak),1300 inguru zauritua atera zen eta 2500 preso hartu zituzten.  
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29. ONDORENGOTZA GERRA    
 

o Zer da?/Garaia? 1701-14 urte bitartean lehiatu zen gerra,zeinaren 

ondoren,Borboien dinastia ezarri zen Espainian, (Austriarren garaiari 

amaiera emanez).   
 

o Auzia (arrazoia): gerra Carlos II.a ondorengorik gabe hiltzean piztu 

zen.Carlos II.ak Felipe d’Anjou Borboiari utzi zion  koroa (testamentuan 

horrela berretsi zuela). Austriako Habsburgo etxeak koroa dinastia honi 

zegokiola aldarrikatu zuen,Carlos Artxidukea hautagaitzat aurkeztuz. 

Honek gerra piztu zuen.  
 

o Ezaugarriak:  

- Izaera bikoitzeko gerra izan zen:  

� Zibila: Gaztela eta Nafarroak Borboien alde egin zuten.Aragoiko koroak berriz, Austriarren alde  (foruak 

galtzearen beldur baitziren) 

� Nazioartekoa: Europako potentziek ere gerran parte hartu zuten.Frantziak Felipe V.aren alde egin zuen eta 

Carlos Austriako Artxidukeak,Austria,Holanda eta Britainia Handiaren laguntzarekin kontatu zuen (Aliantza 

Handian batuta).  

- Carlos Artxidukea Austriako enperadore bihurtzean, (Carlos VI), Britainia Handia gerratik atera eta bi  

bandoen arteko bitartekaritza papera hartu zuen (Austria eta Hispaniako koroen eta Frantzia eta Hispaniako 

koroen batasunak ekiditearren).   
 

o Amaitzeko/Ondorioak: Gerra 1714an amaitu zen Utrecht eta Rastadt bake itunen bitartez.Itunek Borboien 

dinastiari legitimitatea eman zioten. Aragoik,Kataluniak,Valentziak eta Balearrak, haien foruak galdu zituzten 

(Planta Berriko Dekretuen bidez).   
 

30. UTRECHT ITUNA    
 

o Zer da?/Garaia?  Espainiako ondorengotza gerrari amaiera emango dion tratatua da, 1713an sinatua Utrecht 

hirian, (Herbeheretan), Britainia Handia, Frantzia eta Espainiaren artean. 
 

o Ezaugarriak: Utrecheteko tratatua Britainia Handiak bultzatuta sinatu zen. Honen arabera: 

- Britainia Handiak Felipe V. espainiar erregetzat onartu zuen, beti ere baldintza batekin. Alegia, Espainiako eta 

Frantziako tronuak, biak borboien dinastiaren menpeko zirenak, sekula ez batzea. Honen aurrean, Felipe Vak 

uko egin behar izan zion tronu frantsesari. 

- Britainia Handia izan zen benetako garailea, bitartekari lanak egitearen trukean, Gibraltar, Menorka eta Ipar 

Amerikako zenbait lur eskuratu zituelakoz. Arlo ekonomikoan halaber, espainiar monarkiak Ameriketan zuen 

merkataritza monopolioa galdu zuen, Britainia Handiaren mesedeetan, (honek esklabu trafikoa intentsifikatuz). 
 

V.GAIA (definizioak) 

BORBOIEN ERREFORMISMOA ETA FRANTZIAREKIKO HARREMANAK 
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o Amaitzeko/Ondorioak: Carlos VI. Austriarrak ez du Utrecheteko tratatua onartuko eta borrokan jarraituko du 

urte bete gehiagoz. 1714an azkenik, Rastatteko itunarekin gerra ofizialki amaituko da, Austriak espainiar 

tronuari uko eginez, (honen trukean beti ere, Europako lur hispaniarrak lortuko dituela, hala nola, Flandes, 

Napoles, Sardinia, etab.). 

 

31. PLANTA BERRIKO DEKRETUAK    

o Zer da?/Garaia? Felipe V.ak, XVIII.mendearen hasieran aplikatutako dekretuak dira.Hauekin ondorengotza 

gerran Borboien kontra egindako lurraldeek , hots, Aragoiko koroko lurraldeek, (Aragoi, Katalunia, Valentzia eta 

Balearrak), foruak galdu zituzten, hauekin, haien erakunde, lege eta muga propioak abolituz.  
 

o Ezaugarriak:  

- Dekretuak 1707-16 bitarte argitaratu ziren eta lurralde bakoitzak, berea propioa izan zuen. Alegia, dekretu 

bana Aragoiko koroa osatzen zuten lurralde bakoitzeko. Azkena argitaratzen Kataluniakoa izan zen,  lurralde 

hau izan baitzen errenditzen azkena.  

- Dekretuez geroztik,Aragoiko Koroko lurraldeak,Gaztelako lege,erakunde eta administrazioaren  menpean 

geldituko dira,hauen arabera antolatuz.  

-  Nafarroak eta probintzia baskongadek foruak mantendu zituzten gerran Felipe V.aren alde egin izanagatik 

(Lehenengo Gerra Karlistara arte mantenduko zituztenak).  
       

o Amaitzeko: Planta Berriko Dekretuak Borboien politika zentralistaren lehenengo neurri esanguratsua izan 

ziren, zeinen helburua izan zen erregearen botere absolutuak mugarik ez jartzea.  
 

32. FAMILIA ITUNAK    

o Zer da?/Garaia? XVIII.mendean 1733-1789 bitartean Borboien dinastiaren esku zeuden bi erresumen artean, 

hots, Espainiar eta Frantziar artean sinaturiko hitzarmen militarrak, (bertatik “familia” itunen izena.) 
 

o Ezaugarriak:  

- Hitzarmenaren helburu nagusiak:  

� Britainia Handiaren indarra txikitzeko batuta egotea, (hau baitzen bien etsai nagusia). 

� Frantzia edo Espainia erasotuak izatekotan elkar laguntzea. 

� Ondorengotza gerran hispaniar monarkiak izandako lur galera berreskuratzea).  

- Hiru hitzarmen egin ziren, Felipe V.aren eta Carlos III.aren garaietan, lehenarekin bi sinatuz eta 

bigarrenarekin, bakarra. Ondorioak: 

� Espainiak zenbaitetan Frantziari laguntza militarra eskaini behar izan zion, hala nola, Frantziak Austriaren 

eta Ingalaterrarekin lehiaturiko gerretan, (Ipar Amerikako kolonien independentzia gerren testuinguruan). 

� Nahiz eta Espainiak zenbait lur berreskuratu, Napoles eta Sizilia  kasu, oro har, gerra hauek negatiboak izan 

ziren erresumarentzat, (ekonomia eta giza kalte handiak eraginez). 
 

o Ondorioak/Amaitzeko: hitzarmenak borboien monarkiek iraun bitartean sinatu eta mantendu ziren. 1789an, 

Frantziar Iraultza lehertu eta ondoren Errepublika aldarrikatzean, hauek bertan behera gelditu ziren. 
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33. JOVELLANOS    

o Nor da?/Garaia? Ospe handiko ilustratua eta politikari zein 

idazle asturiarra, XVIII.mendekoa, (Carlos III. eta Carlos IV.aren 

monarkien garaietakoa).   

 

o Ezaugarriak: 

 

- Ilustratu erreformista izan zen, eta bere obra zein ideiak,  

Europako ilustratuen artean ospe handikoak izan ziren.  

- Karlos III Espainiako erregea Despotismo Ilustratuaren 

erreferente izan zen. 

� Fisiokrazioaren aldekoa izan zen, (nekazaritza herrialdeen 

ekonomikaren motore eta oinarri nagusia izan behar zuela 

defendatu zuen) eta lehen sektorearen modernizazio bultzatu 

nahi izan zuen.  

�  “Informe sobre la Ley Agraria” delakoa idatzi zuen,  bertan nekazaritzan neurri liberalizatzaileak proposatuz, 

batez ere desamortizazioak, hartu behar zirela defendatuz. Hezkuntza publikoaren alde ere, hainbat lan 

argitaratu zituen. 

- Karlos IV.aren erregetza garaian:  

� Grazia eta justizia ministroa izatera heldu zen. Inkisizioaren aurka borrokatu izan zuen, (hauen indarra 

txikitzearren) eta Elizaren lurren desamortizazioak planteatu zituen.  

� Baina bere jarrera erreformatzailea, Elizaren indarra txikitzeko egindako saiakerak, bere dimisioa bortxatu 

zuten, atxilotua izatera ere iritsiz. 
 

 
 

o Amaitzeko:  

- Independentzia Gerran Jose I Bonapartek Espainiako errege berriak bere gobernuarentzat lan egitea 

proposatuko dio, honek ez du onartuko eta matxinoen bandoan frantsesen kontra lerrokatuko da. 

- Cadizeko gorteetan diputatu izan zen eta 1812ko konstituzioaren idazkeran parte hartu zuen, nahiz eta ez 

zuen argitaratua ikusi  1811ean hil zelakoz, (birikeriak jota). 

 

34. DESPOTISMO ILUSTRATUA   

o Zer da?/Garaia? 

XVIII.mendean,Ilustrazioaren 

testuinguruan,Europako hainbat 

monarkia absolutuetan 

(Frantzian,Errusian,Austrian,Gaztela-

Aragoien…), nagusitu zen 

gobernatzeko modua.   
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o  Ezaugarriak:  

- Ilustratuen mugimenduak planteatutako hainbat erreforma aplikatuko dituzte.Helburu nagusia ordea, ez da 

sistema politikoaren modernizazioa izango,erregeen botere absolutua bermatzea baizik.  

- Erreforma gehienak xumeak izango dira eta ekonomiarekin lotuak egongo dira (monarkiaren  boterea 

sendotzera eta ekonomiaren gorakada bultzatzera bideratuak).  

� Nekazaritza,meatzaritza,manufakturen produkzioa… hobetzeko  proposamenak luzatuko dituzte.  

� Merkataritza sustatzeko, muturreko protekzionismoarekin apurtu eta kontratazio etxeak bertan behera utziko 

dituzte, (portu gehiago zabalduz).  

- Espainian despotismoaren adibide nagusiena: Carlos III.a (Borboia). 
 

o Amaitzeko: Ilustratuek planteaturiko erreforma asko ordea ez ziren martxan jarriko, goi mailakoen pribilegioak 

ukitzen zituzten erreformak zirelako. Horregatik, Despotismo ilustratua definitzen duen esaldi famatua: “dena 

herriarentzat baina herririk gabe”  da,  (itxuraz erregeek herriaren hobe beharrez aginduko dute baina 

errealitatean,ez da herria kontuan izango eta ez da Antzin Erregimena zalantzan jarriko). 

 

 35. GODOY 

o Nor da?/Garaia? Politikari espainiarra, estatutako idazkari 

izandakoa, (balidoa), Carlos IV. erregearen garaian, alegia, 

XVIII.mende bukaeratik Independentzia Gerraren lehertze bitartean, 

(1808).  

 

o Ezaugarriak:                     

-  Garrantzi handiko pertsonaia izan zen berak hartzen baitzituen 

erabaki asko monarkiaren izenean, (garai hartako testuinguru 

politikoko protagonista nagusiena izanik).Bere erabakiak polemika 

handikoak izan ziren, gizarte sektore zabalaren oposizioa jasoz. 

- KANPO POLITIKA : Frantziako iraultzaren testuinguruan leherturiko 

gerran, Frantziarekin bakea sinatu zuen, (Basileakoa), Konbentzio 

gerrei amaiera eta Frantziarekin kolaborazio politika bati hasiera emanez, (horregatik, “bakearen printzearen” 

goitizena jasoz). Honez geroztik, Napoleoni zenbait gerretan laguntza militarra eman behar izan zion ejertzito 

espaniarrak, hauetariko askotan sekulako porrotak jasoz (Trafalgarren esaterako). 

 

- BARNE POLITIKAN: oposizio zabala eragin zuten berak hartu nahi izan zituen neurri ilustratuek: zergen 

erreforma eta igoera, elizaren lurren desamortizazioa, nekazariei ezarritako zergak... Beraz nobleziak, elizak, 

nekazariek eta Fernando VII printzeak ere Godoy ez zuten gogoko. 

 

o Amaitzeko:  Napoleonekin sinaturiko azken tratatuak 1807an, Fontainebleaukoak, bere gainbehera politikoa 

suposatu zuen. Izan ere, ejertzito frantsesak Portugalera bidean estatu espainiarreko zenbait hiri okupatu 

zituzten,  herritarren matxinada piztu zuena 1808an, (Aranjuezeko matxinada), Godoy ren kargugabetzea eta 

Carlos IV.aren abdikazioa suposatuz.  




